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RESUMO 

 

VENEZIANO, Felipe Bonsenso. Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico: 

Aplicabilidade e Efeitos no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 2017. 240 p. Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

Nesta dissertação são analisados aspectos relativos à aplicabilidade e aos efeitos no 

ordenamento jurídico brasileiro da Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes 

sobre Equipamentos Móveis e o Protocolo à Convenção sobre Garantias Internacionais 

Incidentes sobre Equipamentos Móveis Relativo a Questões Específicas ao Equipamento 

Aeronáutico, firmados na Cidade do Cabo, em 16 de novembro de 2001, ratificados pelo 

Brasil em 15 de maio de 2013, (“Convenção da Cidade do Cabo” e “Protocolo Aeronáutico”, 

respectivamente). A Convenção surgiu como resposta à necessidade de uniformização e 

segurança jurídica em transações comerciais referentes a equipamentos móveis de alto valor, 

de modo a permitir a continuidade e aumento no fluxo de capital no setor, tendo em vista as 

particularidades dos bens envolvidos e a pluralidade de jurisdições em que poderiam estar 

localizados. A aplicabilidade da Convenção e do Protocolo envolve questões de aprovação 

e ratificação de tratados, posição hierárquica de acordos internacionais e conflitos entre 

normas (antinomias). Os efeitos, por sua vez, incluem alterações no arcabouço legal 

referente à aviação (por exemplo Resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil) e em 

estruturas de financiamento ou utilização de aeronaves por companhias aéreas, já que a 

Convenção propõe um novo paradigma nessas operações. O foco desta dissertação, portanto, 

consiste em analisar esses dois pontos de relevo, sob as óticas: (i) histórica, considerando as 

motivações para a elaboração do tratado e seu processo de criação e aprovação, inclusive no 

Brasil; (ii) internacionalista, no que diz respeito ao Direito dos Tratados e das hipóteses de 

prevalência da Convenção; (iii) civil e comercialista, quanto aos principais contratos 

utilizados no setor aeronáutico, de natureza empresarial e de lucro e da influência da teoria 

dos custos de transação; (iv) econômica, pautando-se pelas forças de mercado e benefícios 

efetivamente verificados em decorrência da aplicação da Convenção; e (v) interdisciplinar, 

no que tange à outros campos do Direito de alguma forma relacionados ao tratado em 

questão, como falimentar e processual civil.  

 

 

Palavras-chave: Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico. Direito 

Aeronáutico.  Contratos Empresariais.  Custos de Transação.  Tratados Intermacionais. 

Conflito de leis (antinomias). 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

VENEZIANO, Felipe Bonsenso. The Cape Town Convention and The Aircraft Protocol: 

Applicability and Effects in the Brazilian Legal System. 2017. 240 f. Master Degree – Faculty 

of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

This dissertation analyzes related aspects to the applicability and effects in the Brazilian 

legal system of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and Protocol 

thereto on Matters Specific To Aircraft Equipment, which were signed in Cape Town on 

November 16, 2001 and ratified by Brazil in May 15, 2013, ("Cape Town Convention" and 

"Aircraft Protocol", respectively). The Convention arose as a response to the need for 

uniformity and legal certainty in commercial transactions regarding high-value mobile 

equipment in order to allow continuity and increase in the industry’s flow of capital, given 

the particularities of the assets involved and the plurality of jurisdictions in which it could 

be located. The applicability of the Convention and the Protocol involves issues of treaty 

making and approval, as well as ratification, hierarchical position of international treaties, 

and conflicts of rules (antinomies). The effects, in turn, include changes in the aviation legal 

framework (e.g. National Civil Aviation Agency Resolutions) and in the aircraft financing 

or use structures, as the Convention proposes a new paradigm for such transactions. The 

focus of this dissertation, therefore, is to analyze these two points of importance, from 

different perspectives: (i) historical, considering motivations for the treaty’s drafting and its 

process of creation and approval, including the one in Brazil; (ii) internationalist, with regard 

to the law of treaties and the cases of supremacy of the Convention; (iii) civil and 

commercial, regarding the main contracts used in the aeronautical sector, which are to be 

regarded of business and profit nature, as well as the influence of transaction costs theory; 

(iv) economic, based on market forces and benefits effectively reached as a result of the 

application of the Convention; and (v) interdisciplinary, with respect to other fields of law 

which in some way relate to said treaty, such as bankruptcy and civil procedure. 

 

 

Keywords: Cape Town Convention and Aircraft Protocol. Air Law. Business-to-business 

Contracts. Transaction Costs. International Treaties. Conflict of rules (antinomies). 
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INTRODUÇÃO 

 

AZEVEDO, parafraseando Ortega y Gasset, defende que “o negócio jurídico é o 

negócio jurídico e todas as suas circunstâncias”1. Estas podem ser identificadas como o 

padrão cultural capaz de fazer com que surjam relações jurídicas, aquilo que permita com 

que a declaração de vontade seja vista como manifestação jurídica. Para os fins deste 

trabalho, entender as circunstâncias da celebração da Convenção e dos próprios contratos ao 

quais ela se refere é primordial. 

A globalização é intrinsecamente relacionada ao setor aeronáutico. Podemos afirmar 

que é efeito, mas também causa da aviação. O transporte aéreo possibilita a diminuição das 

distâncias entre países, fomentando o avanço para uma comunidade cada vez mais global. 

Essa comunidade, por sua vez, impulsiona a demanda de ligações rápidas e de um fluxo 

eficiente de bens, capitais e pessoas. Nesse contexto, em um espaço de pouco mais de 100 

anos, a partir do pioneiro voo de Santos Dumont, assistiu-se à rápida transição nos meios de 

transporte. Dentre outros avanços, de dias passaram a levar apenas horas para cruzar os 

oceanos. Conforme se desenvolvia, o mercado exigia equipamentos maiores, mais modernos 

e mais eficientes, consequentemente mais caros.  

Além disso, mudanças significativas na estrutura dos agentes econômicos, causadas 

pela desregulamentação e privatizações, inseriam novos riscos em um setor até então 

majoritariamente mantido com recursos estatais. Logo, em uma perspectiva puramente 

econômica, conforme a aviação evoluía, aumentava igualmente a necessidade de capital 

externo para viabilizar o segmento. O que por sua vez exigia soluções jurídicas e contratuais 

complexas, capazes de lidar com a nova realidade e garantir a circulação de riqueza. O 

caráter transnacional da aviação, somado à alta mobilidade das aeronaves, colocava em 

contato diversas nações. Não só nos voos em si, mas transpunham-se fronteiras também nas 

estruturas necessárias para a aquisição e utilização de aeronaves pelas companhias aéreas.  

Nesse contexto, a aviação se fez presente em quase todos os Estados: ricos e pobres, 

monarquias e repúblicas, civilistas e de common law. Essa pluralidade de jurisdições e 

governos exigiu uniformização jurídica, solucionada por meio de tratados sobre os mais 

diversos temas: aviação civil internacional na Convenção de Chicago, direitos sobre 

                                                 
1 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 120. 
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aeronaves na Convenção de Genebra, medidas assecuratórias na Convenção de Roma e 

transporte de passageiros nas Convenções de Varsóvia e Montreal. Contudo, perduraram as 

demandas: mais segurança jurídica e mais previsibilidade2, mormente para as estruturas 

financeiras. É esse cenário que motivou esforço conjunto de Estados, Organizações 

Internacionais, empresas e acadêmicos para o desenvolvimento de um acordo internacional 

capaz de facilitar a disponibilização de recursos ao setor aeronáutico, mantendo o ciclo 

econômico ativo.  

Anos de intensos debates resultaram na Convenção sobre Garantias Internacionais 

Incidentes sobre Equipamentos Móveis e o Protocolo à Convenção sobre Garantias 

Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis Relativo a Questões Específicas ao 

Equipamento Aeronáutico, firmados na Cidade do Cabo em 16 de novembro de 2001 e 

ratificados pela República Federativa do Brasil em 15 de maio de 2013, ou, simplesmente, 

Convenção e Protocolo, conforme terminologia empregada neste estudo.  

Entendemos que esse tratado é fundamental para a aviação. Juridicamente, podemos 

dizer que diminuiu incertezas; uniformizou regras sobre garantias e contratos; reduziu 

externalidades e custos de transação. Consequentemente elevou o grau de confiança dos 

agentes econômicos, facilitando o tráfico. Economicamente, por garantir a necessária 

segurança jurídica ao investimento, permite a expansão das atividades de toda a cadeia 

produtiva, do fabricante da aeronave ao passageiro, direta e indiretamente, conforme 

analisaremos. 

Para que se entenda bem a Convenção e o Protocolo, é necessário conhecer, além da 

perspectiva econômica, aspectos de direito internacional (inerentes a qualquer tratado), 

como também aqueles relacionados a outras áreas, como direito civil, processual e 

comercial. Todos que têm interface e, de alguma forma, influênciam sobre a aplicação do 

acordo. Regras sobre a lei aplicável a um contrato internacional de arrendamento, sobre 

reintegração de posse de uma aeronave e sobre o princípio da autonomia da vontade são 

apenas alguns exemplos. Mesmo porque a Convenção deixa inúmeros aspectos de sua 

aplicação a cargo das normas de direito interno.  

                                                 
2 Como bem nota FORGIONI: “quanto maior o grau de segurança e previsibilidade jurídicas proporcionadas 

pelo sistema, mais azeitado o fluxo de relações econômicas”. (FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: 

teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 119). 
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Nesse contexto, reconhecendo a relevância do direito brasileiro para a aplicação 

efetiva em nosso ordenamento, este trabalho propõe uma análise extensiva e interdisciplinar 

da Convenção e do Protocolo. Ademais, fomos motivados pelo fato de que, por ser a 

Convenção relativamente recente, há pouca atividade acadêmica sobre o assunto, não só em 

nível internacional, mas principalmente em nível doméstico. O tema foi escolhido para 

ajudar a suprir essa lacuna na doutrina brasileira. Para nortear nosso estudo, consideramos 

sob ampla perspectiva a tese principal desenvolvida no âmbito da elaboração da Convenção: 

a uniformização poderia reduzir custos e trazer benefícios, diretos e indiretos, para todas as 

partes envolvidas.  

Pela análise do desenvolvimento histórico da aviação, entendem-se as necessidades 

crescentes de capital e as mudanças nas circunstâncias socioeconômicas relacionadas às 

companhias aéreas e ao equipamento aeronáutico. Já a história da própria Convenção fornece 

ferramentas importantes para compreender os objetivos do acordo e os pontos que exigem 

reflexão. É o caso daqueles sobre a efetiva aplicação do tratado, destacando-se ainda os 

estudos preparatórios sobre os impactos econômicos do tratado, que nos anos 90 previam os 

benefícios que poderiam ser alcançados com a implementação.  

Resultado de longa pesquisa junto ao Governo Brasileiro, propomos um breve 

panorama da Convenção e do Protocolo da maneira que foram ratificados pelo Brasil, 

notando, contudo, que não é objeto deste estudo a análise pormenorizada e detalhada do 

tratado em si, já que isso é feito com maestria pelo Comentário Oficial3-4 elaborado por Sir 

                                                 
3 De acordo com a Resolução nº 5 à Convenção: “Resolução Nº 5 relativa aos Comentários Oficiais sobre a 

Convenção e o Protocolo Aeronáutico a Conferência, tendo adotado a Convenção sobre Garantias 

Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e o Protocolo à Convenção sobre Garantias 

Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis Relativo a Matérias Específicas ao Equipamento 

Aeronáutico; Consciente da necessidade de comentários oficiais sobre esses textos como uma ajuda para 

aqueles que sejam chamados a trabalhar com esses documentos; Reconhecendo o uso crescente de comentários 

desse tipo no contexto de instrumentos técnicos modernos de direito comercial; e notando que o documento 

Informe Explicativo e Comentários (DCME-IP/2) proporciona um bom ponto de partida para o 

aprofundamento desses comentários oficiais; Resolve: Solicitar a preparação de um projeto de comentários 

oficiais sobre esses textos pelo Presidente do Comitê de Redação, em estreita cooperação com os Secretariados 

do UNIDROIT e da OACI, e em coordenação com o Presidente da Comissão Plenária, com o Presidente do 

Comitê de Cláusulas Finais e com membros interessados do Comitê de Redação e observadores que tenham 

participado de seu trabalho; Solicitar que tal projeto seja circulado pelos dois Secretariados entre todos os 

Estados negociadores e observadores participantes tão logo seja possível após a conclusão da Conferência, 

convidando-os a formular comentários a respeito; e solicitar que uma versão final revisada dos comentários 

oficiais seja transmitida pelos dois Secretariados a todos os Estados negociadores e observadores participantes 

tão logo seja possível após a conclusão da Conferência.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
4 A natureza desse comentário oficial não é vinculante, mas que pode servir como guia para a aplicação e 

interpretação da Convenção e do Protocolo, conforme nota GOODE em sua introdução. (GOODE, Roy. 

Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol 
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Roy Goode, professor emérito da Universidade de Oxford5. Buscamos apresentar ao leitor 

as características principais e mais importantes da nova regulamentação, que entendemos 

compor o conjunto de seus elementos essenciais.  

Para contextualizar a Convenção e o Protocolo no direito brasileiro, refletimos sobre 

a sua situação no Brasil, passando pelo processo de ratificação, pelas discussões sobre a 

hierarquia dos tratados, critérios de interpretação e solução de antinomias, de modo a 

embasar a tese que defendemos de que a Convenção e o Protocolo têm prevalência.  

Expandindo os estudos para outros campos, reconhecemos que a Convenção e o 

Protocolo diminuem custos de transação, sendo inerente considerar o direito comercial e a 

análise econômica do direito. Ou seja, analisar o tratado como ferramenta capaz de reduzir 

as externalidades e a assimetria de informações, valendo-se de princípios fundamentais da 

Convenção, da autonomia da vontade e da liberdade de contratar e, principalmente, ao pacta 

sunt servanda.  

É impossível descolar-se do fato de que as partes em operações aeronáuticas são 

empresas, geralmente com alto grau de refinamento, o que implica afastar a aplicação de 

regras do direito do consumidor e da hipossuficiência dos contratantes. E daí decorre a 

conclusão de que a análise da prevalência do tratado não deve ser influenciada pelos 

precedentes relativos aos direitos de passageiros que afastam as convenções internacionais 

sobre o tema. Repise-se que são matérias e partes tuteladas distintas. Entre companhia aérea 

e banco financiador não há consumo, logo não há que se invocar direitos personalíssimos ou 

garantias constitucionais de proteção.6 

Nessa mesma esteira faz-se necessário estudar aspectos de direito civil, 

especialmente aqueles atinentes à classificação dos contratos. Afinal, a Convenção é, em 

última instância e principalmente, conjunto de regras que afetam as contratações cujo objeto 

é o equipamento móvel. Por isso, consideramos também quais são as principais figuras 

                                                 
thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 3). Frise-se que não se 

deve confundir esse comentário oficial com o que é denomiado “interpretação autêntica”, aquela que emana 

das próprias partes contratantes e que se torna obrigatória (Vide nesse sentido ACCIOLY, Hildebrando. 

Tratado de Direito Internacional Público. v. 1, São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 735; REZEK, José 

Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 446; e MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. 

Tratados internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 1969). 2. ed. rev. ampl. e atual. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 135). 
5 GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013. 
6 Trata-se de contratos empresariais, excluídos portanto os contratos com consumidores. Cf. FORGIONI, Paula 

A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 30. 
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contratuais empregadas para o financiamento de aeronaves. Defendemos, ainda, que esses 

contratos são empresariais e de lucro, em interface com o tópico de direito comercial, mas 

jamais contratos de consumo; e que nas complexas estruturas é possível verificar a coligação 

de contratos e contratos atípicos.  

Sugerimos apreciações críticas à Convenção e ao Protocolo no que concerne aos 

possíveis pontos de atrito com normas de direito interno, implicações práticas verificadas no 

Brasil (como as mudanças em regulamentações e novas práticas adotadas), diálogo com 

normas locais e precedentes. Confirmando as previsões de que o tratado traria benefícios 

econômicos, discorremos brevemente sobre a estrutura de financiamento inédita adotada em 

2015 por companhia aérea brasileira e que dependeu fortemente da implementação no país.  

Por fim, sugerimos uma análise da perspectiva do tratado e sua aplicação no futuro, 

tendo em vista propostas de novos códigos comercial e de aeronáutica, bem como conclusão 

de novos protocolos sobre outros tipos de equipamento. 

A importância do tema como objeto de estudo está, assim, justificada. Sua relevância, 

econômica e jurídica, é patente. Mas sobremaneira complexa, o que nos leva a reforçar que 

este trabalho é apenas uma breve consolidação de aspectos que podem, e devem, ser 

expandidos. 

 

Delimitação do tema 

 

Para melhor compreensão das ideias desenvolvidas neste estudo, é imperioso 

esclarecer as delimitações quanto ao seu tema, sem prejuízo de reflexões mais detalhadas 

nos títulos oportunos. 

Em relação à estrutura do tratado internacional: consideramos apenas a Convenção e 

o Protocolo Aeronáutico, sempre referidos neste trabalho de forma unitária, como se fossem 

um só (o que também é conhecido como Texto Consolidado). Ademais, considerando que o 

Brasil, até esta data, não ratificou o Protocolo Ferroviário e nem o Protocolo Espacial, não 

analisamos seus respectivos elementos, salvo no que diz respeito à possibilidade de 

implementação posterior e importância crescente desses instrumentos em nível global. 

Mesmo porque, conforme disciplina a Convenção, não há aplicação e incidência de qualquer 

dispositivo sem que ao menos um dos Protocolos tenha sido ratificado. Portanto, 

consideramos os efeitos da Convenção incidindo nos termos dos dispositivos do Protocolo 
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em vigor para o Brasil. Dessa forma, referências à Convenção, ainda que sem a utilização 

da expressão “protocolo”, devem ser entendidas como compreendendo ambos os textos, 

salvo se de outra forma expressamente mencionado. Todos os artigos grafados em 

algarismos arábicos pertencem à Convenção, enquanto que em romanos, ao Protocolo. 

Quanto aos objetos das relações jurídicas e da incidência das normas da Convenção, 

consequentemente analisamos apenas uma categoria específica de equipamentos móveis: os 

bens aeronáuticos, definidos pelo Protocolo como aeronaves7, helicópteros8 e motores de 

avião9, considerando-se as particularidades das próprias definições. O exposto neste trabalho 

não compreende qualquer aeronave. Muito menos embarcações, plataformas de petróleo, 

trens, satélites, balões, automóveis, dentre outros. De tal sorte que ao utilizarmos expressões 

como “financiamento aeronáutico”, “contratos de aeronaves”, “setor aeronáutico”, etc. 

estamos nos referindo especificamente à categoria de bens em luz das definições do 

Protocolo. 

Entendemos também que é pertinente estabelecer o alcance das normas incidentes 

sobre a matéria, afastando-se a aplicabilidade de regras consumeristas, já que a análise é 

focada em contratos interempresariais e de lucro. Assim, não faz parte deste estudo 

considerar, dentre outros, discussão acerca da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) a uma relação entre banco financiador e pessoa física tomadora de 

crédito (que poderia ser considerada como hipossuficiente ou, na visão de ROPPO, 

debole10). Portanto, sempre que falarmos em “contratos” compreendemos as relações 

                                                 
7 “(a) “aeronave” significa aeronave tal como definido para efeito da Convenção de Chicago, a qual é ou um 

casco de aeronave com os motores de avião que lhe são acoplados ou um helicóptero;” (BRASIL. Decreto nº 

8.008, de 15 de maio de 2013). 
8 “(l) ‘helicópteros’ significam máquinas mais pesadas que o ar (exceto aquelas utilizados nos serviços 

militares, de alfândega ou de polícia), cuja sustentação em vôo é assegurada principalmente por reações do ar 

geradas por um ou mais rotores a hélices, em grande parte verticais, e que sejam de modelo certificado pela 

autoridade aeronáutica competente como aptas a transportar: 

(i) no mínimo cinco (5) pessoas incluindo a tripulação; ou 

(ii) mercadorias pesando mais que 450 quilos, junto com todos os módulos ou outros acessórios, peças e 

equipamentos instalados, incorporados ou acoplados, bem como todas as informações, manuais e registros a 

eles relativos; (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
9 “(b) ‘motores de avião’ significam motores de avião (exceto aqueles utilizados nos serviços militares, de 

alfândega ou de polícia) propulsionados por tecnologia a jato, por turbinas ou por pistão, os quais: 

(i) no caso dos motores a jato, desenvolvam, cada um, um empuxo mínimo de 1750 libras ou equivalente; e 

(ii) no caso de motores a turbina ou a pistão, desenvolvam, cada um, um arranque nominal na decolagem de 

550 HP ou equivalente, junto com todos os módulos ou outros acessórios, peças e equipamentos instalados, 

incorporados ou fixados, bem como todas as informações, manuais e registros relativos àqueles;” (BRASIL. 

Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
10 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2. ed. Torino: Giuffrè, 2011, p. 848. 
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jurídicas entre agentes empresariais. Contudo fazemos uma ressalva: defendemos que 

qualquer contrato para financiamento aeronáutico ao qual se aplica a Convenção, por conta 

de sua relevância econômica, é um contrato de lucro, conforme proposto por AZEVEDO11, 

mesmo quando uma das partes é pessoa física.  

Ainda que o caráter internacional das operações aeronáuticas e da Convenção, 

também nos preocupamos com transações puramente nacionais, nas quais todas partes estão 

localizadas no território brasileiro. Não obstante a Convenção permitir que um Estado afaste 

a aplicação do texto para as operações internas, por meio de declaração específica, o Brasil 

optou por não depositar nada nesse sentido. Inclusive, parecer técnico da Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC), analisado oportunamente, defendeu a incidência da Convenção 

e do Protocolo às transações internas, entendendo ser benéfico para os envolvidos.  

Especificamente na esfera internacionalista, desde logo entendemos que a 

Convenção não é tratado de direitos humanos e, por isso, não tem hierarquia supralegal. 

Nesse sentido seguimos a decisão do Supremo Tribunal Federal12 e o disposto na Emenda 

Constitucional no. 45 de 2004, que, dentre outros, inseriu o § 3º ao artigo 5o da Constituição 

Federal da República. Nesse caso, fica prejudicada argumentação que defenda a primazia da 

Convenção da Cidade do Cabopelo critério hierárquico quando comparado às leis ordinárias, 

com as quais compartilha o âmbito de validade. Esse critério, entretanto, permanece eficaz 

para solução de qualquer antinomia com normas infralegais, tais como portarias, decretos e 

resoluções. 

Sobre as antinomias em especial, adicionalmente ao leading case consubstanciado 

no Recurso Extraordinário (RE) 80.00413, consideramos precedentes do Supremo sobre as 

Convenções Internacionais e o CDC. O fizemos por dois motivos: primeiro, as decisões e os 

votos proferidos trazem elementos gerais sobre a hierarquia dos tratados no ordenamento 

                                                 
11 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 9, abr/jun. 2008, p. 304-305.  
12 STF- ADI 1.480/DF, rel. Min. Celso de Mello (08.08.2001): “Os tratados internacionais, uma vez 

regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de 

validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequencia, entre 

estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes [...] No sistema 

jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade 

normativa da Constituição da República. Em consequencia, nenhum valor jurídico terão os tratados 

internacionais, que, incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou 

materialmente, o texto da Carta Política’’. 
13 RE 80.004-SE (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 80.004-SE. Relator: Ministro 

Xavier de Albuquerque. Brasília, DF, 1 jun. 1977. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=175365>. Acesso em: 22 ago 2016). 
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jurídico pátrio, e por isso são úteis; segundo, em precedentes mais recentes cuja votação não 

está concluída14, há indicativos da possível prevalência de tratados, mesmo em casos 

envolvendo a proteção ao consumidor, valendo os critérios cronológico e da especialidade 

para a solução. Para nós, se a Corte Suprema tem evoluído caminhando para assentar 

entendimento monista (conforme defendido por grandes doutrinadores15) mesmo em caso 

em que se discutem direitos personalíssimos e garantias constitucionais, é possível afirmar 

que a raciocínio análogo pode ser aplicado aos eventuais casos de conflito entre normas da 

Convenção e normas de direito interno. 

Feitas essas considerações, passemos então à análise da Convenção como 

propusemos em nossa Introdução, iniciando pelo desenvolvimento histórico da aviação civil.  

                                                 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Suspenso julgamento sobre regra de indenização em transporte 

aéreo internacional. Gravação da Sessão Plenária de 8 mai. 2014. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=vOlrSbXWVwg>. Acesso em 16 out. 2016. 
15 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1961. 
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1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA AVIAÇÃO CIVIL 

 

Segundo leciona CASELLA: 

 

Reflexo de desenvolvimento tecnológico, a aviação literalmente abre novos 

horizontes para o homem e passa a exigir regulação de todo esse inteiro campo, 

pelo direito internacional. [...] Ao lado do extraordinário desenvolvimento técnico 

e cientifico, criou-se e alcança maturidade todo o ramo do direito internacional 

que se pode denominar direito aéreo ou direito aeronáutico. Entre o final do século 

XIX e o início do seguinte, o direito internacional teve de enfrentar a questão da 

regulação jurídica de espaço aéreo. No que vem a ser a dimensão vertical do direito 

internacional.16 

 

Dessa forma, é mister analisar as circunstâncias do desenvolvimento dessa 

modalidade de transporte, de modo a contextualizar o cenário de alta competitividade e 

dinamismo entre participantes e agentes de mercado. Este trabalho discorre sobre os aspectos 

jurídicos relevantes e intrínsecos a operações de financiamento aeronáutico, cujo bem 

financiado – ativo – é uma aeronave, principalmente aquelas empregadas na aviação civil 

comercial. Dessa forma, julga-se pertinente, a título meramente introdutório, analisar as 

circunstâncias do desenvolvimento dessa modalidade de transporte, de modo à 

contextualizar o cenário de alta competitividade e dinamismo entre participantes e agentes 

de mercado. 

 

1.1 Evolução tecnológica e jurídica 

 

O histórico, relativamente recente, da evolução do transporte aéreo requer a criação 

de um ramo de especialidade relacionado a bens de alta relevância econômica e que, 

indiscutivelmente, movimenta altas somas na economia mundial. Corroborando essa 

constatação citamos o levantamento realizado pela fabricante estadounidense Boeing de que 

entre os anos de 2014 e 2033 o setor deverá movimentar mais de cinco trilhões de dólares17. 

As inúmeras alterações experimentadas por esse mercado, principalmente no que 

tange ao valor de cada aeronave (de meros balões de milhares de dólares a aeronaves turbo 

jato de centenas de milhões) exigiram, por sua vez, estruturas proporcionalmente mais 

                                                 
16 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional dos Espaços. São Paulo: Atlas, 2009, p. 496. 
17 Dados do levantamento CMO – Current Market Outlook realizado pela Boeing Capital Corporation. 

Disponível em: <http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/cmo/pdf/CMO_2014_Presentation.pdf.>. 

Acesso em: 16 set. 2014. 

http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/cmo/pdf/CMO_2014_Presentation.pdf
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complexas. Nesse sentido, CASELLA nota que “[a]lmejar navegar pelo ar era o anseio de 

muitos homens. Esse foi sonho, durante séculos, até que começa a se tornar realidade, 

primeiro com balões, depois com planadores, e finalmente com aviões, com 

autopropulsão.”18 

O ilustre professor discorre ainda sobre a regulação nessa matéria, para quem 

“reflexo de desenvolvimento tecnológico, a aviação literalmente abre novos horizontes para 

o homem e passa a exigir regulação de todo esse inteiro campo, pelo direito internacional”.19 

De tal sorte que o grau de refinamento jurídico e a necessidade de segurança jurídica 

aos envolvidos (bancos financiadores e credores, principalmente) demandam, não apenas, 

reformas legislativas, mas também a uniformização do Direito, cujo desenvolvimento não 

acompanhou a evolução tecnológica, conforme indica CASELLA: 

 

O aparecimento da aviação como novo fenômeno no cenário da presente centúria 

e seu impressionante desenvolvimento não se fizeram acompanhar, de imediato, 

por correspondente criação e evolução das regras jurídicas especificas que viessem 

regular essa atividade. Desta forma, as Convenções aeronáuticas, com destaque 

para as Convenções de Varsóvia (1929), Chicago (1944) e de Montreal (1999), 

mas incluindo também as Convenções de Paris (1919), de Roma (1933 e 1952) e 

de Bruxelas (1938), surgem como marcos nesse processo de estabelecimento de 

normas da aviação internacional.20 

 

Com essa análise do desenvolvimento da aviação buscamos, então, situar o leitor de 

modo a permitir melhor compreensão do exigente mercado de financiamento aeronáutico. 

Isso porque da conquista do espaço aéreo pelo homem ao voo regular de cruzeiro realizado 

por modernas aeronaves de fibra de carbono há um curto espaço de tempo, mas uma enorme 

revolução tecnológica.  

Remontamos, assim, ao fato inicial marcante neste contexto: o primeiro voo. Em 

decorrência das controvérsias quanto ao seu pioneirismo não há consenso sobre o 

responsável – ou responsáveis – pelo feito, como aponta CASELLA: 

 

O marco internacional do início da era da aviação é e permanecerá disputado: seria 

o voo dos irmãos Orville e Wilbor WRIGHT, em 17 de dezembro de 1903, com 

sua Kitty Hawk, no estado norte-americano da Carolina do Norte? Ou cabe, antes, 

destacar os feitos do aeronauta brasileiro Alberto SANTOS-DUMONT? Isso não 

somente por questão de preferência nacional ou de chauvinismo de cunho 

                                                 
18 CASELLA, Paulo Borba. Op. cit., p. 500. 
19 Ibidem, p. 496. 
20 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional, terrorismo e aviação civil. São Paulo: Quartier Latin, 2006, 

p. 101. 
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patriótico, mas por razoes técnicas, muito precisas: Alberto SANTOS-DUMONT 

muito contribuiu, ao provar em 12 de julho de 1901, a viabilidade da navegação 

aérea, quando dirigiu balão de hidrogênio ao qual havia adaptado motor de 

explosão. Em 19 de outubro do mesmo ano de 1901, confirmou a sua reputação 

ao ganhar o Prêmio “Deutsch de La Meurthe”, destinado ao primeiro homem a 

voar por rota preestabelecida, circunvagando a Torre Eiffel e voltando ao ponto de 

partida em menos de trinta minutos.21 

 

Da mesma forma, não se pode afirmar quando as operações de transporte aéreo 

tiveram início. Sabe-se, todavia, que, em vista da complexidade das operações envolvidas, 

primeiro desenvolveu-se o mercado de transporte de malas postais, seguido pelo transporte 

de cargas e, apenas então, o transporte de passageiros. 

Deixando de lado a importância dos voos dos dirigíveis e Zeppelins, cuja operação 

precede a realização de voos em equipamentos mais pesados do que o ar (tais como as 

aeronaves de asa fixa) pode-se razoavelmente considerar a data de 1º de janeiro de 1914 

como marco inicial para atividades aéreas, data que Tony Jannus realizou o primeiro voo 

comercial regular22.  Isso sem que se leve em conta o registro, conforme ANGELUCCI, de 

que o primeiro voo com passageiro a bordo tenha sido realizado na França em 1908 por Léon 

Delagrange a bordo de um biplano do modelo Voisin, já que não se verificava o caráter 

comercial e regular na atividade23.  

Por isso, prefere-se seguir RODRIGUE, que aponta que se passou quase uma década 

após o primeiro voo do homem para que surgisse o transporte remunerado de passageiros 

em caráter regular, sendo a primeira experiência uma ligação aérea entre as cidades de 

Tampa e St. Petesburg, no estado da Flórida, exatamente em 191424. A partir daí seguiram-

se eventos capazes de influenciar e modelar a aviação para que alcançasse o modelo utilizado 

nos dias atuais que foi diretamente influenciado pelas duas Guerras Mundiais. 

 

1.2 Relação com conflitos bélicos 

 

                                                 
21 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional dos Espaços. São Paulo: Atlas, 2009, p. 502. 
22 SMITHSONIAN NATIONAL AIR AND SPACE MUSUEM. America by air. Disponível em: 

<https://airandspace.si.edu/exhibitions/america-by-air/online/early_years/early_years01.cfm>. Acesso em: 15 

out. 2016.. 
23 ANGELUCCI, Enzo. Todos os aviões do mundo. São Paulo: Melhoramentos, 1982, p. 19. 
24 RODRIGUE, Jean-Paul. The geography of transport systems. New York: Routledge, 2009, p. 145. 

https://airandspace.si.edu/exhibitions/america-by-air/online/early_years/early_years01.cfm
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No período entre os dois conflitos bélicos de escala mundial, compreendido entre 

1918 e 193925, o transporte aéreo civil era basicamente dominado por hidroaviões, pois 

faltavam pistas para pouso e instrumentos técnicos para dar suporte às operações 

(especialmente em pousos em casos de dificuldades climáticas), enquanto que os aviões 

convencionais, como biplanos, eram empregados maciçamente na atividade militar. 

Nas lições de ANGELUCCI, com o fim da Primeira Guerra Mundial, após as 

declarações do Armistício em 1918, o mundo se deparou com o espólio aeronáutico do 

combate: pilotos desempregados, campos de pouso abandonados, aeronaves em deterioração 

e construtores ávidos por novas criações (De Havilland, Fokker e Junkers, por exemplo). A 

solução encontrada pelos derrotados alemães foi utilizar esses fatores como instrumentos de 

paz. Estes fundaram logo em 1919 a primeira linha aérea civil Europeia (Berlim-Leipzig-

Weimar)26.  

Na mesma esteira, afirma MORSELLO que “[p]or via de consequencia, ao final do 

conflito, havia suficiente infra-estrutura de equipamentos para iniciar exploração de serviços 

aéreos postais e comerciais, lançando-se, em 1919, o primeiro serviço regular entre Paris e 

Bruxelas”27. 

A partir daí seguiu-se o primeiro salto de expansão das companhias aéreas, com o 

surgimento de companhias como KLM, Lufthansa, Qantas Airways e American Airlines, as 

quais existem até hoje. Neste mesmo ano foi fundada a International Air Traffic Association, 

primeira tentativa de congregar os interesses de linhas aéreas e que precedeu à International 

Air Transport Association (IATA), ou Associação Internacional do Transporte Aéreo. 

Naquela época o transporte aéreo encontrava duas grandes dificuldades. De um lado, 

a falta de tecnologia que afetava a capacidade e conforto das aeronaves, especialmente para 

o transporte de passageiros; de outro, a cultura popular que considerava a aviação uma 

atividade perigosa e pouco confiável. Tais fatores ocasionaram o fracasso de muitas 

empreitadas das primeiras companhias, sendo que resistiram apenas aquelas que contavam 

com suporte governamental, conforme aponta ANGELUCCI28. 

                                                 
25 Datas consideradas neste trabalho se referem ao período entre a Data do Armistício (11 de novembro de 

1918) e a invasão da Polônia pela Alemanha Nazista (1º de setembro de 1939). 
26 ANGELUCCI, Enzo. Todos os aviões do mundo. São Paulo: Melhoramentos, 1982, p. 51. 
27 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 47. 
28 ANGELUCCI, Enzo. Op. cit., p. 52. 
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De qualquer sorte, a aviação assistiu ao desenvolvimento da tecnologia das aeronaves 

e, paralela e lentamente, à mudança na cultura popular.  

No que tange ao desenvolvimento tecnológico, se em meados de 1920 contava-se 

com aeronaves do porte do de Havilland DH-16, capaz de transportar quatro passageiros, 

em meados de 1940, o Boeing 314 Clipper, um hidroavião com capacidade de até setenta e 

quatro passageiros. No que se refere à confiabilidade do serviço, é importante mencionar a 

atuação do jovem aviador Charles Augustus Lindbergh, que em 1927 realizou o primeiro 

voo direto entre Europa e América. Ao cruzar o Atlântico na rota Nova York à Paris a bordo 

do idílico Spirit of St. Louis, o piloto mostrou ao público geral que a utilização de aeronaves 

como meio de transporte era segura, ajudando a descontruir mitos. 

Ainda que superadas as dificuldades mencionadas, a aviação era incipiente, 

especialmente no que concerne à capacidade de transporte. Segundo MORSELLO 

“[e]embora o avanço da aviação tenha sido inegável no período, com interesse estatal 

manifesto em seu desenvolvimento, não havia o denominado transporte de massa, apto a 

propiciar ganhos de escala”29. 

Nessa mesma época ampliou-se a utilização dos famosos DC-3, capazes de 

transportar cerca de vinte passageiros e desenvolver uma velocidade média de 340km/h. 

Como não necessitavam de amplos requisitos tecnológicos para pousos e decolagens, 

puderam ser utilizados em gama variada de rotas. Mas mesmo assim a aviação desenvolvia-

se a passos vagarosos. 

Esse cenário muda apenas com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, mais 

importante marco para a aviação. Isso se deve, mormente, ao fato de que, em oposição ao 

que ocorreu na Primeira Guerra, aeronaves foram utilizadas em larga escala. Assim, ao 

término do conflito, vários países contavam com estrutura aeroportuária considerável e com 

estoque de aeronaves muito mais amplo do que o de 1918.  

Ademais, foi a Segunda Guerra Mundial que proporcionou, de modo especial na 

indústria estadounidense, largo desenvolvimento tecnológico das aeronaves, como em 

matéria de capacidade quanto ao número de passageiros e quanto à carga, de velocidade, 

eficiência de consumo de combustível e alcance. 

                                                 
29 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 47. 
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Outro fator positivo para a aviação resultante do conflito diz respeito ao grande 

número de aeronaves que não encontravam mais utilidade findado o conflito. Desta forma, 

a alternativa encontrada pelos governos foi a conversão de aeronaves militares em aeronaves 

civis, para a utilização no transporte aéreo de passageiros, cargas e mala-postal. Nas palavras 

de MORSELLO, “[r]eferida produção em larga escala, jungida à formação de inúmeros 

pilotos após o encerramento do conflito, elevou os Estados Unidos da América ao status de 

potência dominante que pretendia total liberdade no transporte aéreo comercial mundial, que 

facilmente dominaria30”. Consequentemente, foi naquela mesma época que o domínio dos 

hidroaviões teve seu fim decretado.  

Os números, conforme levantamento de ANGELUCCI, são expressivos e 

demonstram o impulso da aviação civil no período: em 1938 voavam no mundo todo cerca 

de 2,5 milhões de passageiros, em 1945 eram 9 milhões e em 1947 esse número saltou para 

24 milhões31. 

As grandes guerras afetaram não somente a aviação, mas a ordem jurídico-

econômica, indicando a necessidade de medidas para alcance de maior uniformização (e 

integração), conforme lecionam CORRÊA FREIRE e CASELLA: 

 

O término da II Guerra Mundial inaugura nova fase das relações econômicas 

internacionais. Esse extraordinário desenvolvimento das relações econômicas teve 

de ser acompanhado por esforços consideráveis visando a regulamentação jurídica 

de grande número de inovações da prática, para as quais tornava-se indispensável 

assegurar grau mínimo de integração entre os diferentes direitos nacionais e as 

normas internacionais aplicáveis.32 

 

É nesse período de ouro para a aviação civil que surgem importantes órgãos do setor, 

como a International Civil Aviation Organization (ICAO) ou Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI), em 1944 e a IATA, em 1945.  De acordo com CASELLA: 

 

a rápida evolução tecnológica e crescente exploração comercial de rotas aéreas 

internacionais justificou a elaboração de novo tratado, mais abrangente e de modo 

a levar em conta os desenvolvimentos tecnológicos, ocorridos desde o final da 

primeira guerra mundial. O interesse em melhor regulamentar a navegação 

aeronáutica levou grupo de 53 estados a aceitar convite do governo dos Estados 

                                                 
30 MORSELLO, Marco Fábio. Op. cit., p. 48. 
31 ANGELUCCI, Enzo. Op. cit., p. 133-134. 
32 CORREA FREIRE, J. Renato; CASELLA, Paulo Borba. Contratos Financeiros Internacionais. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 133. 
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Unidos, para participar de conferência internacional, ainda durante a segunda 

guerra mundial. Ao término dos debates, foi concluída a Convenção de Chicago.33 

 

 Notamos que a própria Convenção de Chicago, nas palavras de CASELLA: 

“colocava como objetivo principal o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação 

internacional, de forma que os serviços de transporte aéreo internacional possam 

estabelecer-se em base de igualdade de oportunidades e funcionar eficaz e 

economicamente”34. 

 No que tange à tecnologia utilizada, as aeronaves posteriores à Segunda Guerra eram 

movidas a pistão, bi ou quadrimotores, como os da série Douglas DC-4 e DC-5, além do 

conhecido Lockheed Super Constelattion, este de velocidade próxima à 400 km/h e 

capacidade média de setenta passageiros. Porém, a despeito do aumento da velocidade média 

das aeronaves, o alcance ainda era limitado quando se tratava de viagens continentais e 

intercontinentais, principalmente as transoceânicas. 

Nesse período predominava a operação por companhias aéreas estatais, já que cabia 

ao Estado oferecer, como serviço público – e essencial – o transporte aéreo. Por isso, as 

estruturas de financiamento eram pouco complexas, limitando-se à aquisição das aeronaves 

pelos governos federais com recursos próprios. Importante notar que, nesse cenário, o risco 

de crédito ao qual financiadores e fabricantes estavam expostos era mínimo, basicamente 

risco soberano ou risco-país (conforme linguagem técnica)35. Além disso, comparativamente 

aos números atuais, eram poucas as aeronaves e as rotas. De modo que mudanças que 

impactaram esse mercado foram observadas paralelamente à expansão da capacidade. 

 

 

1.3 Expansão da capacidade 

 

 Como se pode ver, por mais que a aviação apresentasse expressiva evolução no 

período entre guerras, carecia ainda daquele que seria o maior avanço para o mercado 

                                                 
33 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional dos Espaços. São Paulo: Atlas, 2009, p. 509. 
34 CASELLA, Paulo Borba. Direito Internacional, terrorismo e aviação civil. São Paulo: Quartier Latin, 2006, 

p. 103. 
35 “Risco-país é um conceito que busca expressar de forma objetiva o risco de crédito a que investidores estão 

submetidos quando investem nos títulos públicos daquele país.” (BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. 

FAQ: Classificação de Risco. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/in/classificacao-de-risco-

faq>. Acesso em: 21 nov. 2016). 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/in/classificacao-de-risco-faq
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/in/classificacao-de-risco-faq
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aeronáutico: o motor a jato de 1949, quando o primeiro avião a utilizar essa tecnologia 

realizou seu primeiro voo. Tratava-se do britânico De Havilland Comet, seguido pelas séries 

1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.  

No ano de 1951, em data marcante para a aviação comercial, foi realizado o primeiro 

voo regular dessa aeronave, ao passo que em 1952 o primeiro avião comercial a jato da 

história recebeu certificação internacional de aero navegabilidade. Propulsionadas pela nova 

tecnologia, em 1958, as companhias aéreas ultrapassaram pela primeira vez as linhas 

marítimas no transporte de passageiros na rota transatlântica entre Europa e América, 

conforme assevera RODRIGUE36. 

 As características do Comet, se comparadas às aeronaves daquela época, eram 

altamente superiores, vez que a aeronave apresentava capacidade de transporte de oitenta 

passageiros, podendo desenvolver velocidades de até 800 km/h, sem que se prejudicasse a 

eficiência quanto ao consumo de combustível. Assim, rotas mais longas se tornaram 

realizáveis em menor tempo, diminuindo-se o número de paradas – como nas rotas entre 

Londres e Johanesburgo – o que permitiu a comercialização deste tipo de trajeto, até então 

limitado pelo pouco alcance das aeronaves.  

 Novas rotas impulsionaram o mercado, ampliando-se a demanda por parte dos 

passageiros e também por parte das companhias aéreas, interessadas na aquisição de novos 

equipamentos. Conforme barreiras eram quebradas do ponto de vista tecnológico novas 

possibilidades e necessidades de negócio surgiam. 

Seguindo-se o precedente aberto pelo Comet, outras aeronaves a jato foram 

desenvolvidas, como o Boeing 70737, primeiro equipamento comercial desenvolvido pela 

fabricante estadounidense e que realizou primeiro voo em 20 de dezembro de 1957, tendo 

sido, também, o primeiro a fazer a rota Londres-Nova York, considerado o precurssor da 

utilização em larga escala; e o McDonnell Douglas DC-8, de 9 de abril de 1958. O último 

grande avanço ocorreu ao romper a barreira do som – feito alcançado oportunamente em 

meados de 1969 pelo Concorde e pelo Tupolev TU-144. A alternativa viável para aumento 

considerável da capacidade de transporte e do alcance das aeronaves foi apenas apuramento 

do que já existia. 

                                                 
36 RODRIGUE, Jean-Paul. The geography of transport systems. New York: Routledge, 2009, p. 146. 
37 Com o fim da Segunda Guerra Mundial a fabricante estadounidense valeu-se da tecnologia desenvolvida 

durante o conflito (especialmente dos projetos de bombardeiros de longo alcance) para fins civis, convergindo 

no desenvolvimento desse equipamento. 
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Este último (e necessário) passo, quanto à capacidade e alcance, foi dado ao final dos 

anos sessenta, quando a Boeing, baseada no modelo militar de aeronave de transporte, criou 

a primeira aeronave de larga fuselagem (wide-body)38 para o transporte de passageiros, 

mediante solicitação da companhia aérea estadounidense Pan American World Airways 

(PAN AM). Surgia, assim, o Jumbo 747, em 1970, com capacidade de transporte de mais de 

400 passageiros e longo alcance, permitido pelos tanques de armazenamento de combustível, 

podendo realizar voos diretos entre América e Ásia. 

Nessa mesma linha aponta MORSELLO que a realização de rotas intercontinentais 

sem escala “[a]centuou-se nos anos 1970, com o surgimento de aeronaves de larga fuselagem 

(widebodies). Tais fatores jungidos à maior concorrência do ramo, permitiram maior oferta 

de assentos, com diminuição de preço, viabilizando o prelúdio do transporte aéreo de 

massa39”. 

Nesse cenário, com a quedade de custos, conforme aponta NORTH: “as 

transportations costs fall through history, one would expect that trade and specialization and 

in consequence growth and prosperity would occur.”40 

Ou seja, a aviação havia alcançado o estágio em que era possível se transportar cada 

vez mais pessoas, em cada vez menos tempo e de maneira mais eficiente. A conjugação 

desses fatores, paralelamente ao desenvolvimento dos dois maiores fabricantes mundiais de 

aeronaves comerciais, Boeing e Airbus, permitiu a expansão contínua de capacidade, seja no 

número de passageiros, seja na expansão da capilaridade da malha aérea.  

 

1.4 Panorama do financiamento aeronáutico 

 

Analisando-se a aviação civil e a aplicação da Convenção e do Protocolo, notamos 

que “evolved as a result of the interplay of two fundamental economic forces. One was the 

                                                 
38 Aeronaves comerciais são divididas, geralmente, em duas grandes categorias: larga fuselagem (wide-body) 

e estreita-fuselagem (narrow-body). A primeira engloba aeronaves cuja fuselagem tem largura média de 5 a 7 

metros, capaz de acomodar 7 poltronas ou mais e dois corredores (e.g., o Boeing 777). A segunda, por sua vez, 

engloba aquelas de largura média de 3 a 4 metros e capazes de acomodar no máximo 6 poltronas, com apenas 

um corredor (e.g., o Boeing 737). 
39 MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. São Paulo: Atlas, 2006, p. 48. 
40 “conforme os custos dos transportes caírem ao longo da história, espera-se que o comércio e a especialização 

e, consequentemente, crescimento e prosperidade ocorram.” (NORTH, Douglass. Institutions, Transaction 

Costs, and the Rise of Merchant Empires. In. TRACY, James D. [ed.]. The political economy of merchant 

empires, State power and world trade 1350-1750. New York: Cambridge University Press, 1997, p. 23, 

tradução nossa). 
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economies of scale associated with a growing volume of trade; the other was the 

development of improved enforcement mechanisms that made possible the enforcement of 

contracts at lower costs”41. Isso porque são interconexos, um causa e depende do outro, e 

vice-versa, em evolução espiral: conforme se aumenta a segurança jurídica, aumenta o 

comércio, que por sua vez requer ainda mais mecanismos capazes de manter o fluxo 

econômico. 

Na aviação podemos verificar três grandes momentos: atividade estatal, transição 

para privatização e deregulação. Conforme nota POSNER: 

 

Critics of the deregulation of the airline industry have pointed out that airline 

service is in some respects inferior to what it was in the days when it was a 

regulated industry. Planes are more crowded, there is less legroom, and the food 

is poorer. Gone are the piano bars from American Airlines’ 747s. This is what 

economics predicted. The regulated airline industry was a government enforced 

cartel. Prices were kept high and as a result the industry was deflected into non-

price competition. When the airlines had finally competed away all their cartel 

profits in the form of service competition, the industry was ripe for deregulation. 

And when it was finally deregulated, price fell and with it the level of service, 

because this was what the consuming public wanted, as we can infer from the 

enormous growth in air travel since deregulation.42 

 

Essa evolução histórico-econômica da aviação (estatal, transitória e privada) também 

exigiu transformações nos contratos. Um banco contratar com o Estado soberano não é a 

mesma coisa que o banco contratar com um ente privado. Este está mais sujeito às variações 

econômicas e exige das fontes de capital um arcabouço jurídico normativo, entendido como 

disposições contratuais. Um simples exemplo esclarece a constatação: Estados soberanos 

não estão sujeitos a falência, ainda que possam declarar moratória, logo este risco falimentar 

                                                 
41 “evoluiu como resultado da interação de suas forças econômicas fundamentais. Uma era formada pelas 

economias de escala associadas a um volume crescente de comércio; a outra era o desenvolvimento de 

mecanismos de execução aprimorados que possibilitaram a execução de contratos a custos mais baixos”. 

(NORTH, Douglass. Op. cit., p. 29, tradução nossa). 
42 “Os críticos da desregulamentação do setor de companhias aéreas salientaram que o serviço das companhias 

aéreas é, em alguns aspectos, inferior ao que era nos dias nos quais ele era um setor regulamentado. As 

aeronaves estão mais lotadas, há menos espaço para pernas, e a comida é de qualidade inferior. Não existem 

mais os serviços de bar dos 747 da American Airlines. Isso é o que a economia estimava. O setor regulamentado 

de companhias aéreas era um cartel imposto pelo governo. Os preços eram mantidos altos e consequentemente 

o setor era desviado para preço sem concorrência. Quando as companhias aéreas finalmente perderam todos os 

seus lucros de cartel em forma de concorrência de serviço, o setor estava pronto para a desregulamentação. E 

quando ele foi finalmente desregulamentado, o preço caiu e com ele o nível de serviço, em virtude de que isso 

era o que o público consumidor queria, conforme podemos deduzir do enorme crescimento em viagens aéreas 

desde a desregulamentação.” (POSNER, Richard A. Values and Consequences: An Introduction to Economic 

Analysis of Law. Chicago Lectures in Law and Economics. Eric Posner eds. Foundation Press, 2000, p. 5, 

tradução nossa). 
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é menor do que aquele ao qual estão sujeitos os entes privados. Se pensarmos 

particularmente no Brasil, contextualizando em exemplo, teremos os casos VARIG e VASP 

como de companhias aéreas que, enquanto detidas pelo capital estatal, mantinham-se 

operacionais, independentemente de auferir lucro ou prejuízo. Quando detidas pela iniciativa 

privada, por outro lado, enfrentaram prejuízos, e logo tiveram de lidar com o problema da 

falência em recuperação, vez que encontravam-se insolventes perante seus financiadores.  

DAHLMAN nota sobre a participação de entes estatais em atividades econômicas 

que “when there are externalities, the market does not work, but the government does – no 

matter how small or large the externalities, no matter what the structure of transaction costs 

is, no matter how many agents are involved in the generation of externalities. In the presence 

of side effects, markets fail.”43 

Sob o ponto de vista de custos de operação, financiamento e resultados, o atual 

cenário para as companhias aéreas no mundo, e também para as brasileiras, não é dos mais 

promissores. Preço dos combustíveis, custo de financiamento e manutenção de contratos de 

aluguel das aeronaves que acompanham as altas do dólar, carga tributária elevada, 

dificuldades de operação por limitações burocráticas e de infra-estrutura, necessidade de 

grande número de funcionários dado às exigências da operação, são diversos os fatores que 

comprimem e reduzem o resultado dessas companhias.  

 E nesse universo de custos, os valores relativos ao arrendamento dos ativos essenciais 

à operação, aeronaves, são fatores de preocupação. A esmagadora maioria das companhias 

aéreas não é proprietária dos equipamentos, tão somente os locam (arrendam) por períodos 

determinados. Com isso buscam renovação frequente da frota, redução dos custos de 

manutenção, gasto mais eficiente de combustível. Isso é corroborado por COMPARATO 

desde 1968, quando o autor trata sobre os contratos pelos quais investimento empresarial é 

realizado: 

 

O dilema econômico assim proposto não poderia deixar de produzir reflexos no 

campo da organização jurídica privada, notadamente no que se refere aos contratos 

por via das quais se realiza o investimento empresarial. Como equipar-se, sem 

                                                 
43 “quando há externalidades, o mercado não trabalha, mas o governo sim – não importa se as externalidades 

são grandes ou pequenas, não importa qual é a estrutura de custos de transação, não importa quantos agentes 

estão envolvidos na geração de externalidades. Na presença de efeitos colaterais, os mercados falham.” 

(DAHLMAN, Carl J. The Problem of Externality. The Journal of Law and Economics, Chicago, v. 22, p. 155, 

1979, tradução nossa). 
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imobilizar consideráveis recursos próprios, de forma a conservar a liquidez da 

empresa e a substituir rapidamente o equipamento obsoleto?44 

 

Em jogo estão valores expressivos já que o preço médio de uma aeronave utilizada 

em rotas nacionais é de milhões de dólares.  

 Mas, se de um lado a operação é cada vez mais difícil e os resultados parecem 

impossíveis, de outro, em um mundo cujas fronteiras foram rompidas pela tecnologia e a 

vida e os negócios são multilaterais, a demanda por voos e o número passageiros é crescente. 

Um número maior de passageiros voando pode ser a solução para as companhias aéreas, na 

hipótese de os voos resultarem em receita compatível com os custos de operação. Se não for 

assim, mais voos, eventualmente e no limite, representam mero agravamento de crise e não 

se justificam economicamente.  

De qualquer forma, para as próximas décadas, existe consenso no sentido de que 

serão necessárias mais aeronaves e aeroportos. Nesse contexto, frente às necessidades, o 

mercado de capitais costuma reagir, e na questão do custo de arrendamento de aeronaves, 

zonas menos turbulentas apontam no horizonte.  

 

  

                                                 
44 COMPARATO, Fábio Konder. Contrato de Leasing. Revista dos Tribunais, v. 389, mar. 1968, p. 13. 
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2. A CONVENÇÃO DA CIDADE DO CABO: UM HISTÓRICO 

 

Neste capítulo abordamos o desenvolvimento histórico da Convenção e suas raízes. 

Fazendo referências ao desenvolvimento da própria aviação que fez necessário maior oferta 

de estruturas de financiamento e de segurança jurídica. A análise justifica-se principalmente 

pelo fato de que os trabalhos preparatórios da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo 

Aeronáutico, bem como das circunstâncias de sua conclusão, podem ser considerados meios 

suplementares de interpretação de tratados, a luz do artigo 32 da Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados45. 

 

2.1 Justificativas para a Convenção  

 

Feitas as considerações sobre o histórico da assinatura da Convenção, em nível 

internacional, sugerimos análise dos motivos que justificaram a elaboração desse tratado. O 

processo de transformação das relações sociais acompanhava o crescimento do sistema 

capitalista, que exigia a eliminação dos obstáculos à circulação dos bens. Essa é uma das 

características da Convenção, já que por propiciar maior segurança jurídica e como 

consequência o aumento no número de transações de financiamento de equipamentos, busca 

fomentar a circulação desses bens. 

Para NORTH: 

 

the rules and regulations define the terms of exchange whether between principals 

(that is, ruler and constituents in the political organization or producer and 

consumer in markets) or between principals and agents (in hierarchical political 

and economic organization, rulers and bureacrats, owners and managers, 

managers and workers).46 

 

                                                 
45 “Artigo 32. Meios Suplementares de Interpretação. Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, 

inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o 

sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade 

com o artigo 31:  a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou  b)conduz a um resultado que é manifestamente 

absurdo ou desarrazoado.” (BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009). 
46 “as normas e regulamentos definem os termos de troca quer seja entre dirigentes (ou seja, governantes e 

componentes da organização política ou produtor e consumidor em mercados) ou entre dirigentes e agentes (na 

organização econômica e política hierárquica, governantes e burocratas, proprietários e gerentes, gerentes e 

trabalhadores).” (NORTH, Douglass Cecil. Structure and change in economic history. New York: W. W. 

Norton & Company, Inc., 1981, p. 18, tradução nossa). 
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Na primeira proposta, o estudo sobre a matéria e a viabilidade de harmonização, o 

qual foi seguido por outras manifestações favoráveis à uniformização em se tratando de 

equipamentos móveis de alto valor. Para WOOL a Convenção tem dois objetivos básicos: 

um comercial, representado pela facilitação do financiamento de material aeronáutico e um 

diplomático, o de criar uma harmonização internacional47.  

 

2.1.1 Aspectos econômicos 

 

Tendo em vista a tecnologia envolvida e as particularidades desse tipo de bem, o 

equipamento aeronáutico é extremamente caro, principalmente das aeronaves utilizadas 

pelas companhias aéreas. Segundo dados oficiais dos fabricantes48-49, em 2016 as mais 

simples (como Boeing 737-700 e Airbus A318), utilizadas por exemplo na ponte aérea Rio-

São Paulo, apresentavam preço de US$ 80 milhões e US$ 75 milhões, respectivamente. Já 

as mais complexas – e também mais caras (como o Boeing 747-8 e Airbus A380-800), 

empregadas em rotas transcontinentais de longo alcance, custavam US$ 378 milhões e US$ 

432 milhões, respectivamente, a unidade. 

Logo, inegável a necessidade de grandes somas de capital nesse setor, de modo a 

viabilizar as companhias aéreas. O ativo essencial para a atividade econômica tem alto valor 

agregado e exige, por conseguinte, financiamento ou locação, já que é raro – senão 

impossível – que as empresas consigam adquirir aeronaves com capital próprio.  

Para a agência de classificiação de risco Standard & Poor’s (S&P), particularmente 

sobre a composição da frota de uma companhia aérea:  

 

For airlines, we also consider the age and fuel efficiency of the aircraft fleet, with 

younger and more fuel efficient planes preferred. Newer planes will also be 

compliant with the current environmental regulations, which have tended to 

become more stringent over time. However, these considerations of fleet quality 

are secondary to overall operating costs and revenues.50 

                                                 
47 WOOL, Jeffrey. The Case for a Commercial Orientation to the Proposed UNIDROIT Convention as Applied 

to Aircraft Equipment. Uniform Law Review, 1999-2, p 81.  
48 BOEING CORPORATION. About Boeing Commercial Airplanes – Prices.  Disponível em: 

<http://www.boeing.com/company/about-bca/#/prices>. Acesso em: 15 out. 2016.. 
49 AIRBUS. Airbus Aircraft 2016 Average List Prices (millions of US$). Disponível em: 

<http://www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/new-airbus-aircraft-list-prices-

for-2016/>. Acesso em: 16 out. 2016.. 
50 “Para companhias aéreas, também consideramos a idade e eficiência de combustível da frota de aeronaves, 

com aviões mais jovens e com combustível mais eficiente sendo preferidos. Aviões mais novos também 

cumprirão os atuais regulamentos ambientais, que tendiam a ser mais rigorosos no decorrer do tempo. 
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A indústria é muito suscetível a variações de fatores externos, principalmente preços 

do barril de petróleo e desempenho do Produto Interno Bruto, conforme aponta a agência de 

classificiação de risco Moody’s em estudo sobre o setor: 

 

[w]e would consider changing our outlook to positive if annual global GDP 

growth were to exceed 4.5% and the Brent oil price remain below $80 per barrel 

with no reduction in air fares, leading to operating margins in excess of 10%. We 

could change our outlook to negative if the global economy slipped back into 

recession or if the Brent oil price topped $135/barrel and carriers were unable to 

cover the increased fuel cost with higher fares.51  

 

Não é comum nesse setor a imobilização de ativos para a aquisição das aeronaves, o 

que é proporcionalmente lógico. Pensemos numa companhia aérea que detém dezenas de 

aeronaves e quanto esse valor representaria em seu balanço financeiro. Nem mesmo 

companhias alimentadas pelos recursos do Petróleo e estatais dos Emirados Árabes (Etihad, 

Emirates) deixam de obter financiamentos ou engajam em estruturas arrojadas para compor 

suas frotas (vide caso de Enhanced Equipment Trust Certificate (EETC) para os A380 da 

Emirates).  

Em uma perspectiva de mercado e crescimento para as próximas décadas, a Boeing 

estima uma demanda de mais de 39.000 aeronaves avaliadas em US$ 5,9 trilhões52, 

principalmente movida pela substituição de aeronaves antigas por outras mais 

economicamente eficientes. Conforme aponta a fabricante estadunidense: 

 

Many factors can drive the demand for replacement. Age is the primary one, but 

others include relative airplane economics, maintenance requirements, and the 

overall market environment. In recent years, high fuel costs have played a larger 

role in influencing decisions to remove airplanes from service, especially in the 

single-aisle category. On the other hand, the lack of availability of widebody 

                                                 
Entretanto, essas considerações de qualidade de frota são secundárias aos custos e receitas operacionais gerais.” 

(STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC. Criteria. Corporates. Industrials: Key Credit 

Factors For The Transportation Cyclical Industry.  29 jan. 2016, tradução nossa). 
51 “[nós] consideraríamos mudar nossas perspectivas para positiva se o crescimento do PIB global anual fosse 

exceder 4,5% e o preço do petróleo Brent permanecer abaixo de $80 por barril sem nenhuma redução das 

tarifas aéreas, levando a margens operacionais superiores a 10%. Poderíamos mudar nossas perspectivas para 

negativa se a economia global voltasse para recessão ou se o preço do petróleo Brent atingisse o topo em 

$135/barril e as companhias aéreas não pudessem cobrir o custo do combustível aumentado com tarifas mais 

altas.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Outlook Update: Global Airline Industry Operating Profit 

to Improve on Modest Yield Growth, Stable Fuel Prices. Report n. 161210. 10 jan. 2014, p. 2, tradução nossa). 
52 BOEING CORPORATION. Shape of the Market. Disponível em: 

<http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/
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airplanes has challenged airlines' ability to remove certain types from service as 

rapidly as desired.53 

 

A demanda existe e cresce. É nesse sentido que a necessidade econômica – permitir 

que linhas de crédito sejam obtidas pelas companhias aéreas – diretamente influenciou a 

elaboração da Convenção e do Protocolo. Em outras palavras: as companhias necessitam de 

cada vez mais recursos (aeronaves mais caras, equipamentos maiores, mais tecnologia 

empregada). Por outro lado, os financiadores precisam de mais segurança jurídica e 

confiabilidade para desembolsar esses recursos – por ser o risco proporcional ao tamanho do 

crédito. Combinadas, foram essas duas forças que levaram adiante o projeto de 

uniformização de maneira tão célere e eficaz.  

Na mesma época em que as grandes fabricantes desenvolviam as novas aeronaves, 

Boeing 787 e Airbus A380, "the convention would encourage banks and investors to finance 

the purchase of these planes, thus enabling Boeing and Airbus to recoup the high costs of 

developing these new flying machines."54 

Transcrevemos lição de CASELLA sobre a relevância dos aspectos econômicos: 

 

São estes fenômenos essencialmente econômicos, mas sobremodo interessante é 

atentar para a dimensão jurídica destes e a possibilidade de utilizar mecanismos 

jurídicos para assegurar-lhes maior eficácia e durabilidade de seus efeitos, tais 

como os diversos possíveis mecanismos de harmonização ou uniformização dos 

direitos nacionais, nas áreas de relevância operacional do processo de integração, 

desdobrando-se, igualmente em áreas nas quais os pontos de atrito ou lacunas 

possam ser mais frequentes.55 

 

Aeronaves são equipamentos de particular importância econômica. Parece ser claro 

para os Estados soberanos a relevância desses equipamentos para a integração global. 

Contudo, conforme já apontado, os meios de aquisição desses bens sofreram modificações 

                                                 
53 “Muitos fatores podem dirigir a demanda por substituição. A idade é o primário, mas outros incluem a 

economia relativa da aeronave, exigências de manutenção, e o ambiente de mercado geral. Nos últimos anos, 

os altos custos do combustível exerceram um papel maior na influência de decisões para remover aeronaves 

de serviço, especialmente na categoria de corredor único. Por outro lado, a falta de disponibilidade de aeronaves 

de grande porte tem desafiado a capacidade das companhias aéreas de remover determinados tipos de serviço 

tão rapidamente quanto desejado.” (BOEING CORPORATION. Shape of the Market. Disponível em: 

<http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/>. Acesso em: 18 nov. 2016). 
54 SUNDAHL, Mark J. The “Cape Town Approach”: A New Method of Making International Law. Columbia 

Journal of International Law, Nova Iorque, n. 44, p. 351, 2006. 
55 CASELLA, Paulo Borba. Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos ao Contratos Comerciais 

Internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCOSUL – 

Após o término do período de transição. SP: LTr, 1996, p. 101. 

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/
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substanciais nos últimos anos, acompanhando a transição do modelo de capital estatal ao 

privado, em paralelo ao movimento de desregulamentação do transporte aéreo.  

Justamente pela diminuição no volume de capital estatal disponível, as companhias 

aéreas viram-se diante da necessidade de encontrar financiamentos para adquirir (ou operar) 

os bens essenciais para sua atividade econômica, qual seja, aeronaves. Infere-se a referência 

aos custos de transação, já que os Estados contratantes reconhecem ser primaz facilitar o 

financiamento e a utilização, de maneira eficaz.  

Os Estados reconhecem de igual modo que o financiamento e o arrendamento 

garantidos pelos próprios ativos resultam em vantagens aos agentes econômicos, mas que 

tais operações dependem da previsibilidade e segurança jurídica (regras claras). Por isso, 

podemos novamente inferir a referência aos custos de transação e externalidades.  

Pensemos no cenário econômico mundial e na pluralidade de ordenamentos jurídicos 

que se relacionam às aeronaves. Linhas de montagem que se encontram em um dado país, 

com componentes produzidos em uma dezena de outros locais, com suporte de agência 

governamental de fomento à exportação, adquirida por um banco de investimento e operadas 

em uma jurisdição longínqua. Esse grande número de países com conexão ao equipamento 

móvel tem como consequência equivalente número de ordem jurídicas, algumas 

desconhecidas pelos financiadores e proprietários. Assim, urge estabelecer mínimo de regras 

confiáveis que podem ser facilmente verificadas pelos interessados, principalmente aos 

credores, depreendendo-se que um arcabouço uniforme promove tais operações econômicas.  

 

2.1.2 Regras de direito aplicável 

 

É fundamental regular os direitos de propriedade, conforme apontam COOTER e 

ULEN:  

 

Property is a bundle of rights with incentive effects. Efficient property rights 

create incentives to maximize a nation’s wealth in two different ways. First, 

property rights are the legal basis of voluntary exchange, which achieves 

allocative efficiency by moving goods from people who value them less to people 

who value them more. Second, property rights are part of the law that makes 

owners internalize the social costs and benefits of alternative uses of the goods 

that they own. Owners achieve productive efficiency by balancing the social costs 

and benefits of what they do with what they own.56 

                                                 
56 “Propriedade é um grupo de direitos com efeitos de incentivo. Os direitos de propriedade eficientes criam 

incentivos para maximizar a riqueza da nação de duas formas diferentes. Primeiro, direitos de propriedade são 
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Partindo dessa constatação, analisamos o que entendemos ser os dois principais 

motivos da elaboração do tratado: os problemas da regra do lex situs e a falta de 

uniformidade, que agrega riscos (e que não deixa de estar relacionada ao primeiro). Essas 

duas perspectivas foram consideradas nos estudos preparatórios. 

Segundo CUMING: 

 

This study seeks to test the assumption that the next appropriate, if not logical, 

step is the development of rules of international law that focus only on aspects of 

security interests in mobile equipment. The basis for this assumption is that there 

is greater need for, and therefore a greater likelihood of, securing rules of 

international law to address legal problems arising when equipment subject to a 

security interest in one jurisdiction is moved into another jurisdiction and legal 

issues associated with the validity and efficacy of that security interest arise in the 

new situs. That very valuable equipment is frequently moved across international 

frontiers is an uncontroverted fact. Because of its high value, it can be assumed 

that in many situations this equipment is collateral under a security agreement 

between its owner and a financing organization. The great variety of national 

approaches to the recognition of foreign security interests in movable property 

almost ensures that financing organizations will encounter difficulties when issues 

of recognition and enforcement of their security interests arise in the new situs. 

The extent and seriousness of these difficulties must certainly condition the 

willingness of such organizations to extend secured financing facilities.57 

 

As regras de direito aplicável e de conflitos de lei na maior parte das jurisdições, 

principalmente as civilistas, são inadequadas para o tipo de transação internacional quando 

não provém meios suficientes de flexibilidade, previsibilidade e isonomia entre garantias 

                                                 
a base legal de troca voluntária, que atinge eficiência de alocação por meio da transferência de mercadorias de 

pessoas que dão menos valor a elas para pessoas que as valorizam mais. Segundo, os direitos de propriedade 

são parte da lei que faz os proprietários internalizarem os custos sociais e benefícios de usos alternativos das 

mercadorias que eles possuem. Os proprietários atingem a eficiência produtiva por meio do equilíbrio de custos 

sociais e benefícios do que eles desejam fazer com o que eles possuem.” (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. 

Law and Economics. 6. ed. Berkeley: Berkeley Law Books, 2016, p. 108, tradução nossa). 
57 “Este estudo busca testar a suposição de que a próxima etapa adequada, se não lógica, é o desenvolvimento 

de normas de lei internacional que focam somente em aspectos de direitos de garantia em equipamento celular. 

A base para essa suposição é que há maior necessidade, e portanto uma maior probabilidade de garantir que as 

normas de lei internacional tratem de problemas jurídicos originados quando o equipamento que está sujeito a 

um direito de garantia em uma jurisdição é transferido para outra jurisdição e questões jurídicas associadas à 

validade e eficácia desse direito de garantia surgem no novo local. Que esse equipamento muito valioso é 

frequentemente movido por fronteiras internacionais é um fato não controverso. Em virtude de seu alto valor, 

pode ser presumido que em muitas situações este equipamento seja um bem em garantia de acordo com um 

contrato de garantia entre seu proprietário e uma organização financiadora. A grande variedade de abordagens 

nacionais para o reconhecimento de direitos de garantia estrangeiros em bens móveis quase assegura que as 

organizações financiadoras encontrarão dificuldades quando questões de reconhecimento e execução de seus 

direitos de garantia surgirem no novo local. A extensão e a seriedade dessas dificuldades deverão certamente 

condicionar a disposição dessas organizações para conceder linhas de crédito de financiamento garantido.” 

(CUMING, Ronald C.C. International Regulation of Aspects of Security Interests in Mobile Equipment. 

Uniform Law Review, 1991, p. 69, tradução nossa). 
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internacionais e garantias domésticas, já que expõem investidores a incertezas. Aeronaves 

são altamente móveis, surgindo desse fato dúvida sobre qual lei deve ser aplicada para reger 

as relações de que são objeto, uma questão primordialmente de direito internacional privado.  

Normalmente as regras de conflito de leis aplicáveis aos equipamentos móveis, ao se 

referir a lei da localização do bem (lex situs), pressupõe um local fixo, o que não se verifica 

em casos em que o bem cruza fronteiras com frequência58. Determinar a lei aplicável se 

justifica por conta dos efeitos quanto à criação, validade, execução e cumprimento de um 

direito de garantia. E isso para segurança jurídica. 

A importância de unificação do direito internacional privado nesse aspecto já havia 

sido debatida na Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, quando fora proposta 

a Convenção de Haia de Garantias, como menciona KOZUKA: “[a]ccording to the 

Explanatory Report of the Convention, the absence of uniform rules on conflict of law over 

the transactions of securities held with an intermediary has created legal uncertainties 

which imply the existence of a systemic risk to financial institutions serving as 

intermediaries.”59 

Para GOODE, a dificuldade é patente nos casos de equipamento altamente móvel 

(aeronaves, trens, objetos espaciais): 

 

Different legal systems adopt differing approaches to the determination of the 

applicable law in this situation. Moreover, even if it were possible to devise a 

uniform conflicts rule this would not overcome the disadvantage of dependence on 

national laws, which vary widely from one country to another and which in some 

jurisdictions are highly supportive of security interests while in others they are 

more hostile or restrictive. This may discourage potential financiers from 

extending credit or may lead to substantially increased credit costs. Hence the 

need for an international set of rules governing security, title-retention and leasing 

interests in such equipment which will provide creditors with the necessary 

safeguards, while at the same time incorporating measures for the protection of 

debtors, and will within their sphere of application avoid the need to have recourse 

to the conflict of laws. This is not to say, however, that the conflict of laws has no 

role to play in the Cape Town Convention as in other uniform law conventions. 

There are various matters which the Convention expressly leaves to the applicable 

law under the rules of private international law of the forum State (...), in addition 

to which resort to the conflict of laws is necessary on matters not expressly dealt 

with by the Convention or covered by the general principles on which it is based.60 

                                                 
58 GOODE, Roy. Transnational Commercial Law and the Influence of the Cape Town Convention and. Aircraft 

Protocol, 50 Canadian Business. Law Journal, n. 186, 210, 2011, p. 190. 
59 KOZUKA, Souichirou. The Economic Implications of Uniformity in Law. Unif. Law Rev. n. 12 p. 683-695, 

2007, p. 686. 
60 “Diferentes sistemas jurídicos adotam diferentes abordagens à determinação das leis aplicáveis nessa 

situação. Além disso, mesmo se fosse possível conceber uma norma de conflitos uniforme, isso não superaria 

a desvantagem de dependência das leis nacionais, que variam amplamente de um país para outro e que, em 
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CUMING sintetiza a preocupação: “[t]he need for a convention in this area arises 

out of the fact that high-cost mobile equipment is frequently used in a State other than the 

one in which it is acquired or in which the owner of the equipment has its principal place of 

business”61. 

Ajuda a compreender a questão o aspecto da natureza do bem. Desde o surgimento 

da aviação que aeronaves são tratadas como coisa sui generis62. PACHECO aponta que, 

historicamente, três correntes doutrinárias formaram-se para classificar aeronaves quanto ao 

tipo de bem (móvel, imóvel por equiparação legal ou sui generis registrável). No Brasil, 

adotou-se esta última, estabelecendo que se trata de bem móvel registrável para efeitos de 

nacionalidade, matrícula, aeronavegabilidade, transferência por atos entre vivos, 

constituição de hipoteca, publicidade e cadastramento geral.  

A definição é trazida pelo artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

classifica aeronaves como todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e 

circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou 

coisas. No âmbito internacional vale a definição da Convenção de Chicago63.  

                                                 
algumas jurisdições, são um alto suporte aos direitos de garantia, enquanto em outros elas são mais hostis ou 

restritivas. Isso pode desencorajar financiadores em potencial de conceder crédito ou pode levar a custos de 

crédito substancialmente aumentados. Ainda, a necessidade de um conjunto de normas internacionais regendo 

garantia, retenção de titularidade e participações de arrendamento nesse equipamento que forneçam aos 

credores as proteções necessárias, enquanto ao mesmo tempo incorporando medidas para a proteção de 

devedores, e dentro de sua esfera de aplicação evitará a necessidade de recorrer aos conflitos de leis. Isso não 

é dizer, entretanto, que o conflito de leis não tem papel a desempenhar na Convenção da Cidade do Cabo como 

em outras convenções de lei uniforme. Há várias questões que a Convenção expressamente deixa para as leis 

aplicáveis de acordo com as normas de lei internacional privada do País do foro (...), além do que recorrer ao 

conflito de leis é necessário em questões não tratadas expressamente pela Convenção ou cobertas pelos 

princípios gerais nos quais ela se baseia.” (GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on 

International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft 

Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013. p. 14-15, tradução nossa). 
61 “[a] necessidade de uma convenção nessa área surge do fato de que equipamento celular de alto custo é 

frequentemente usado em um País, exceto naquele no qual ele não é adquirido ou no qual o proprietário do 

equipamento tem sua sede” (CUMING, Ronald C.C. International Regulation of Aspects of Security Interests 

in Mobile Equipment. Uniform Law Review, 1991, p. 189, tradução nossa). 
62 SPAIGHT, James Molony. Aircraft in Peace and the Law, Londres: 1919. Macmillan and Co., p. 12-27.  
63 Anexo 7 à Convenção de Chicago: “Aircraft. Any machine that can derive support in the atmosphere from 

the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth’s surface.” ICAO. Annex 7 to the 

Convention on Internacional Civil Aviation: Aircraft Nationality and Registration Marks. Disponível em: < 

http://code7700.com/pdfs/icao_annex_7.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016. 

http://code7700.com/pdfs/icao_annex_7.pdf
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Conforme já apontamos, o lex rei sitae costuma ser inapropriado para reger direitos 

de propriedade em equipamentos móveis, cuja localização costuma ser temporária e variar64, 

surgem regras alternativas como a da lei de domícilio (lex domicilii), lei do estado de 

matrícula (lex registri), lei de foro (lex fori) ou mesmo a lei escolhida contratualmente pelas 

partes. 

Em se tratando de aeronaves e de matéria de direito aeronáutico é imprescindível 

considerar, adicionalmente ao disposto na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB), capítulo específico do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)65 destinado às 

disposições de direito internacional privado. Em sete artigos cuidou o legislador de 

estabelecer a extraterritorialidade das aeronaves brasileiras, ineficácia de atos em matéria de 

transporte aéreo e, mais importante para fins deste trabalho, a lei aplicável.  

Destacamos que o artigo 6o do CBA determina que os direitos reais e os privilégios 

de ordem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua nacionalidade (lex registri)66.  

Em relação ao tema dos direitos reais, SAVIGNY indica que os direitos reais são 

julgados de acordo com o direito do local em que a coisa se encontra (lex rei sitae), partindo-

se do princípio da submissão voluntária67.  

Implica dizer que o CBA traz uma ficção jurídica, na medida em que pela dificuldade 

em se determinar onde o bem se encontra, considera-se que se encontra em seu estado de 

matrícula. Essa ficção é apontada nos casos de lex domicilii por SAVIGNY: “para os bens 

móveis achava-se que se devia seguir não a lex rei sitae, mas a lex domicilii e isso em virtude 

de uma ficção que levava a considerar os móveis, qualquer que fosse o local que se 

encontrassem, como existindo no domicílio da pessoa”68.  

SAVIGNY coloca-se, contudo, entre os autores que rejeitam a distinção entre coisas 

móveis e imóveis, admitindo apenas a regra do direito do local em que estão situadas. Para 

o célebre doutrinador a celeuma repousa na dificuldade de se definir qual é o domicilio 

aplicável para fins da lex domicilli.69 Isso porque a pessoa é aquela que tem direito à coisa 

                                                 
64 GLAISTER, William J.; MURPHY, Robert; CHAN, Marisa; DUNNE, Ellie; ACRATOPULO, Dunne. Lex 

situs after Blue Sky: is the Cape Town Convention the solution?. Cape Town Convention Journal, v. 1, n. 1, p. 

3-23, 2012. 
65 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. 
66 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.  
67 SAVIGNY, Friederich Carl von. Sistema do direito romano atual. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004, 3 v., p. 112. 
68 Idem. 
69 Idem. 
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em virtude da relação jurídica, sendo que pode existir uma pluralidade de detentores de 

direito em relação à coisa. O lex rei sitae pode afetar até questões de falências, tendo em 

vista tende a ser a lei de localização da coisa quando do início dos procedimentos de 

insolvência70. Neste diapasão, aponta CUMING: 

 

More commonly, States take a territorial approach to bankruptcy. Under this 

approach, the effect of a bankruptcy determination is confined to the territory of 

the State where the bankruptcy proceedings are taken. Under this approach, 

recognition is confined to determinations made under the lex situs of the 

bankrupt's assets. A debtor or a creditor of a debtor can invoke bankruptcy 

proceedings in any State where its property is located.71 

 

Para SAVIGNY, o lugar em que as coisas móveis ocupam no espaço pode ser de tal 

modo indeterminado e de tal modo variável que não se poderia ter nenhuma ideia precisa do 

território em que se encontra. Logo, não se poderia aplicar a lex rei sitae, sendo imperativo 

identificar um local em que a coisa seja destinada a permanecer durante um tempo mais 

longo ou mesmo indeterminado72.   

É essencial para a segurança e previsibilidade das relações jurídicas que existam 

regras para essa conclusão. Inclusive SAVIGNY já apontava, de maneira inteligente, que em 

se tratando de coisas móveis, o possuidor poderia sempre deslocar as coisas e submetê-las 

imediatamente a uma nova lex rei sitae73. Para PONTES DE MIRANDA, as coisas são 

sujeitas à lex rei sitae e não haveria grandes dificuldades se todas elas fossem imóveis, já 

que seria claro que a lei da situação da coisa a dominaria74. Os problemas despontam quando 

se tratam de coisas susceptíveis de deslocamento, tal qual aeronaves. 

Para ambos os mestres, um dos princípios fundamentais do direito das coisas é o da 

submissão à lex rei sitae, sendo que os problemas que daí exsurgem são mais aparentes do 

que reais. Para PONTES DE MIRANDA aeronaves são móveis que se deslocam 

                                                 
70 GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 109. 
71 “Mais comumente, os Países adotam uma abordagem territorial para falência. Nessa abordagem, o efeito de 

uma determinação de falência é restringido ao território do País no qual os procedimentos de falência são 

adotados. Nessa abordagem, o reconhecimento é restringido a determinações feitas de acordo com o lex situs 

dos ativos da falência. Um devedor ou um credor de um devedor pode invocar os procedimentos de falência 

em qualquer País no qual seu bem estiver localizado.” (CUMING, Ronald C.C. International Regulation of 

Aspects of Security Interests in Mobile Equipment. Uniform Law Review, 1991, p. 165, tradução nossa). 
72 SAVIGNY, Friederich Carl von. Op. cit., p. 157. 
73 SAVIGNY, Friederich Carl von. Op. cit. 
74 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito internacional privado. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1935, 2 v., p. 120 ss. 
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incessantemente75. Como suas lições datam de 1935, há um foco maior em relação aos 

navios. Navios, por estarem, a poucos intervalos, sob leis diferentes, até mesmo duas ou mais 

por dia, não poderiam ser submetidos à lex rei sitae. A solução encontrada foi a de atribuir 

a lei de situação da coisa, neste caso a matrícula ou pavilhão. Situação jurídica que logra 

saber de onde a coisa é, permitindo que mude de lugar sem que deixe de se submeter a tal 

lei.  

ESPÍNOLA, ao tratar dos navios, bem que mais se aproximaria às aeronaves, apesar 

de não serem análogos76, aponta que “se submetidos, rigorosamente, à competência da lex 

rei sitae, teriam a regê-los uma multiplicidade de leis, à medida que passassem das águas 

territoriais de um Estado para as de outro, demonstra a conveniência de precisar uma lei 

constante de competência normal para regulá-los, qualquer que seja o lugar em que se 

encontrem”77. A lei de matrícula (registro) para as aeronaves seria o que é a lei de situação 

da coisa para os bens imóveis.  

Já as medidas assecuratórias de direito regulam-se pela lei do país onde se encontrar 

a aeronave (lex res sitae), conforme inteligência do artigo 7º do CBA78. Remetendo à 

Convenção de Chicago conclui-se que a nacionalidade de aeronaves decorre de sua 

                                                 
75 Ibidem, p. 249 ss. 
76 Em precedente jurisprudencial estrangeiro no conhecido caso BlueSky, corte da Inglaterra comparou esses 

bens analogamente, o que rendeu severas críticas, como de HONNEBIER: “aircraft should not be analogized 

to ships. It is argued that there are very few fields where vessels and aircraft can be com- pared. First, 

physiologically an aircraft is not some new type of ship that sails the oceans. To the contrary, due to unique 

technical features the former object clearly distinguishes itself from the latter. Additionally, the operational 

characteristics of aircraft and vessels are dissimilar. The aircraft are solely profitable when they are flying. In 

the aviation practice the term 'Aircraft on Ground' (AOG) exists which means that airplanes cost considerable 

amounts of money when they are stationed somewhere. Therefore, in the aviation industry time is of the essence. 

Thus, the aircraft are primarily designed to swiftly transport passengers and cargo to and from a specific 

airport. Additionally, they are manufactured in such a way that they can turn-around expeditiously.” - 

“aeronave não deve ser considerada analogia para navios. É discutido que há poucos campos nos quais os 

navios e aeronave podem ser comparados. Primeiro, psicologicamente uma aeronave não é um novo tipo de 

navio que navega em oceanos. Ao contrário, devido a características técnicas únicas o primeiro objeto se 

distingue claramente do último. Além disso, as características operacionais de aeronaves e navios não são 

similares. A aeronave é exclusivamente lucrativa quando elas estão voando. Na prática de aviação, o termo 

'Aeronave em Solo’ (AOG) existe que significa que aeronaves custam valores consideráveis de dinheiro 

quando elas estão estacionadas em algum lugar. Portanto, no setor de aviação, os prazos são essenciais. Dessa 

forma, a aeronave é destinada primariamente para transportar rapidamente passageiros e carga para e de um 

aeroporto específico. Além disso, elas são fabricadas de uma forma que elas possam voltar rapidamente.” 

(HONNEBIER, B. P. The English "blue Sky" Case About the Enforcement of Aircraft Mortgages and Its 

Impact on the Global Financial Market. Zeitschrift Für Luft Und Weltraumrecht: Vierteljahresschrift Des 

Instituts Für Luft Und Weltraumrecht Der Universität Köln. v. 60, n. 1, 2011, p. 58, tradução nossa). 
77 ESPINOLA, Eduardo. A Lei de Introdução ao Código civil brasileiro: (Dec.-Lei no 4.657, de 4 de setembro 

de 1942, com as alterações da Lei 1o 3.238, de 1o de agosto de 1957, e leis posteriores): comentada na ordem 

de seus artigos 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 2 v., p. 349.  
78 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. 
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respectiva matrícula, conforme artigo 1779, replicado em nosso ordenamento nos termos do 

artigo 10880 do CBA, de acordo com o qual a aeronave é considerada da nacionalidade do 

Estado em que esteja matriculada. Vale notar que o Código Bustamante contém disposições 

sobre navios, que pelo texto do tratado são aplicáveis a aeronaves por extensão, conforme 

redação do artigo 28281 daquele código.  

A definição de aeronave da Convenção de Chicago é utilizada Convenção da Cidade 

do Cabo e no Protocolo, mas esta diferencia entre dois tipos: um casco de aeronave ao qual 

estão acoplados motores de avião ou um helicóptero. Daí esclarecemos que helicóptero é 

espécie, do qual aeronave é gênero.  

Segundo CUMING, por força do caráter de mobilidade, “[t]he situs of the equipment 

at the time the security interest comes into existence will, in many cases, be either casual or 

fortuitous”.82 

Tentou-se com a Convenção de Genebra unificar as regras com a mudança para o lex 

registri. No entanto, aquele tratado não cuidava de questões associadas a garantias e outras 

figuras contratuais, especialmente no cenário de garantias contratuais internacionais. 

Conforme indicou CUMING no estudo preparatório: 

 

Associated with the lex situs choice of law rule is the tendency of courts of a second 

or subsequent situs to recognize foreign security interests created under a former 

situs only by analogy to familiar security interests created under the law of the 

forum or to subject foreign security agreements to public disclosure requirements 

designed for domestic security agreements. The result is that it is likely to be 

legally impossible or commercially impractical for the holder of a foreign security 

interest to count on having his security interest recognized in some jurisdictions 

to which his collateral has been taken by the debtor.83 

 

O problema mais grave consistia certamente na proteção das garantias em 

equipamentos móveis. Em assegurar que os direitos seriam reconhecidos pelas cortes de cada 

                                                 
79 “Art. 17. Nacionalidade das aeronaves As aeronaves terão a nacionalidade do Estado em que estejam 

registradas.” (BRASIL. Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946). 
80  “Art. 108. A aeronave é considerada da nacionalidade do Estado em que esteja matriculada.” (BRASIL. Lei 

nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986). 
81 “Art. 282. As precedentes disposições deste capitulo applicam-se tambem às aeronaves.” (BRASIL. Decreto 

nº 18.871, de 13 de agosto de 1929). 
82 “[o] local do equipamento no momento em que o direito de garantia entra em existência será, em muitos 

casos, casual ou fortuito.” (CUMING, Ronald C. C. International Regulation of Aspects of Security Interests 

in Mobile Equipment. Uniform Law Review, 1991, p. 141, tradução nossa). 
83 CUMING, Ronald C. C. Op. cit., p. 144. 
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jurisdição onde a aeronave pudesse estar, sem que se considerasse a regra do lex rei sitae84. 

E nesse aspecto não havia uniformização, variando de país a país.   

Segundo GOPALAN, chegou-se a discutir no âmbito dos diversos grupos de estudo 

se a Convenção deveria simplesmente harmonizar a matéria sobre conflito de leis ou se 

deveria atacar o mérito da questão, alterando regras substanciais e mais controversas, tendo 

prevalecido a primeira alternativa85. 

 

2.1.3 Necessidade de uniformização 

 

A aviação acentuou o contexto de integração política, econômica e social, do qual 

decorre, necessariamente, o incremento do sistema de Direito Internacional e exige advento 

de cenário de uniformização86, derivado da intensificação da atividade mercantil. Para 

MELLO, “a codificação, isto é, a transformação de normas costumeiras em convencionais 

tem a grande vantagem de dar maior certeza, segurança e desenvolvimento ao direito”, o que 

explica a multiplicação do número de acordos internacionais87. 

Não só um arcabouço uniforme, mas um sistema universal capaz de proteger e 

reconhecer os direitos e garantias sobre os equipamentos, móveis, que estão em mudança 

constante de jurisdição. De acordo com GOODE, isto é “the very raison d’être of the 

Convention, namely to provide a set of uniform rules for the creation, perfecction and 

priority of international interests in such equipment, in order to overcome the serious 

problems arising from diferences among legal regimes”88. Ademais, aponta o autor também 

para a necessidade de lidar com a inadequação do princípio de lex rei sitae quando aplicado 

ao equipamento constantemente em movimento, na mesma linha das preocupações 

                                                 
84 GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development of the Cape Town Convention and Protocols. 

Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, p. 600. 
85 GOPALAN, Sandeep. Harmonization of Commercial Law: Lessons from the Cape Town Convention on 

International Interests in Mobile Equipment. Law and Business Review of the Americas, v. 9, 2003, p. 263. 
86 Cf. BURMAN, H.S. The commercial challenge in modernizing secured transactions law. Uniform Law 

Review, n. 8, 2003, p. 347-352. 
87 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Ratificação de Tratados (Estudo de D. Internacional e Constitucional), 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 11. 
88 “a própria razão de ser da Convenção, a saber, fornecer um conjunto de normas uniformes para a criação, 

formalização e prioridade de garantias internacionais nesse equipamento, para superar os problemas sérios 

originados de diferenças entre regimes jurídicos”. (GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development 

of the Cape Town Convention and Protocols. Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, tradução nossa). 
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apresentadas por SAVIGNY89 e PONTES DE MIRANDA90. Isso porque as partes que 

investem consideráveis montas no financiamento desses equipamentos requerem a 

previsibilidade, de modo a alocar o risco de crédito e, inclusive, cumprir com requisitos de 

Basiléia III.  

Uma aeronave é bem altamente móvel, podendo cruzar diversas jurisdições em um 

único voo. Logo, para seu bom funcionamento, a uniformidade é essencial no setor da 

aviação. Assim foi reconhecido expressamente no principal tratado sobre o assunto. Assim, 

dispõe o artigo 37 da Convenção de Chicago que “[o]s Estados Contratantes se 

comprometem a colaborar a fim de lograr a maior uniformidade possível em regulamentos, 

padrões, normas e organização relacionadas com as aeronaves, pessoal, aerovias e serviços 

auxiliares, em todos os casos em que a uniformidade facilite e melhore a navegação aérea”91. 

Esse raciocínio também deve ser aplicado para as estruturas de financiamento e 

aquisição do equipamento aeronáutico, sob pena de prejudicar a concessão de linhas de 

crédito. Ainda que os principais fabricantes estejam localizados nos Estados Unidos e 

Europa, o capital para a aquisição está disponível nas mais variadas jurisdições, em escala 

global. Além disso, as próprias companhias aéreas espalham-se pelo mundo, em uma 

diversificação do mercado (por exemplo a migração dos fluxos de passageiros para malhas 

hub-spoke como as mantidas pelas empresas do Golfo)92.  

Anos atrás a demanda por equipamentos, e consequentemente por capital, 

concentrava-se nas regiões dos próprios fabricantes. Hoje, não mais. Consequentemente o 

número de países envolvidos com uma aeronave é elevado: o do fabricante, o da localização 

da companhia, aqueles de destino e os dos financiadores. Muitos países significam muitos 

ordenamentos jurídicos, o que dificulta a análise de risco pelos bancos, porque é essencial 

que conheçam as particularidades de cada jurisdição no que tange aos seus direitos como 

credores. E o número de companhias (também os de Estados) que demandam por 

                                                 
89 SAVIGNY, Friederich Carl von. Op. cit. 
90 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit. 
91 BRASIL. Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946.  
92 “As the aviation industry grows we continue to see diversification among world airlines. Twenty years ago, 

travelers were most likely flying on an airline based in North America or Europe. Today about 48 percent of 

travelers are flying on airlines based in North America and Europe. It is anticipated that 20 years from now 

this number will shrink to 37 percent. We see that as regions around the world expand their aviation industry, 

their share of the market continues to grow and increases the strength in traffic flows.” (BOEING 

CORPORATION. Shape of the Market. Disponível em: <http://www.boeing.com/commercial/market/long-

term-market/traffic-and-market-outlook/#/key-indicators>. Acesso em: 18 nov. 2016). 

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/traffic-and-market-outlook/#/key-indicators
http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/traffic-and-market-outlook/#/key-indicators
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financiamentos cresce no mesmo ritmo da demanda pelo transporte aéreo. A globalização, 

portanto, proporcionalmente aumenta a complexidade dos negócios. De tal sorte que a 

uniformização e harmonização do Direito nesse setor torna-se vital93.  

Nesse contexto, para diminuir a assimetria de informações e diminuir os custos de 

transação envolvidos, foram propostos a Convenção e o Protocolo, facilitando a análise do 

arcabouço jurídico de cada jurisdição. Se antes era necessário elaborar extensivos 

questionários cobrindo desde as particularidades do registro aos procedimentos de execução 

de uma hipoteca, a Convenção e o Protocolo simplificaram a análise, quase que a resumindo 

a uma pergunta: “aderiu o Estado à Convenção e ao Protocolo, atribuindo-lhes força de lei?”. 

A resposta afirmativa, conforme podemos analisar, atribui selo de maior confiança ao país 

e, como resultado, mitiga riscos e baixa custos. 

Leis mais uniformes, mormente em esfera internacional reduzem incertezas, e, 

consequentemente os custos de transação.94 Árdua é a tarefa de se conhecer particularidades 

de cada ordenamento onde um agente internacional costuma ter negócios.95 Nesse sentido, 

aponta ZELLER: “The effect of a unified law is measured by its uptake within particular 

systems. The economic benefit and hence the uptake will not depend on the governments 

evaluation but on the parties who will incorporate the law into their legal framework.”96 

MAZZUOLI igualmente compartilha o mesmo entendimento sobre a importância 

dos tratados, afirmando que são “a principal fonte do direito internacional, não apenas em 

relação à segurança e estabilidade que trazem nas relações internacionais, mas também 

porque tornam o direito das gentes mais representativo e autêntico, na medida em que se 

consubstanciam na vontade livre e conjugada das nações, sem a qual não subsistiriam”.97 

Os maiores riscos aos quais agentes econômicos estão expostos são provenientes das 

particularidades de cada jurisdição e ordenamento jurídico, conforme aponta a agência Fitch: 

“jurisdictional risk will often be the main differentiator between emerging market and 

developed market EETC transactions. Most other aspects of a transaction would be similar 

                                                 
93 Cf. WOOL, J. Economic analysis and harmonised modernisation of private law. Uniform Law Review, n. 8, 

2003, p. 389-394. 
94 ZELLER, B. Uniformity of laws: a reality or just a myth?. Int. J. Private Law, v. 1, n. 3, 2008, p. 231. 
95 Idem. 
96 “O efeito de uma lei unificada é mensurado por sua aceitação dentro de sistemas específicos. O benefício 

econômico e ainda a aceitação não dependerão da avaliação dos governos, mas das partes que incorporarão a 

lei em sua estrutura jurídica.” (ZELLER, B. Op. cit., p. 232, tradução nossa). 
97 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 

1969). 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 20. 
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(aircraft, LTVs, liquidity provider, structure, documentation, etc.), and even the legal 

framework (as opposed to the legal jurisdiction) will be the same or similar (CTC, etc.).”98 

 

2.1.4 A redução de custos de transação 

 

COASE em 1937 questiona os motivos pelos quais surge a empresa (firm) em uma 

economia especializada99. Para o autor, “consists of the system of relationships which comes 

into existence when the direction of resources is dependent on an entrepeneur.”100  

Na lição de FORGIONI:  

 

A empresa contrata porque entende que o negócio trar-lhe-á mais vantagens do 

que desvantagens. As contratações são também resultado dos custos de suas 

escolhas; o agente econômico, para obter satisfação de sua necessidade, opta por 

aquela que entende ser a melhor alternativa disponível, ponderando os custos que 

deverá incorrer para a contratação de terceiros [“custos de transação”]. Quanto 

menores os custos de transação, maior a fluência das relações econômicas e o 

desenvolvimento.101 

 

A título exemplificativo, os custos que companhias aéreas incorreriam se fossem 

fabricar os próprios aviões (em um cenário totalmente hipotético) seria exponencialmente 

superior aos custos de celebrar transações no mercado e buscar esses equipamentos em 

outras empresas. Seriam custos maiores do que recorrer ao livre mercado102. Segundo 

COASE, “[m]arket are institutions that exist to facilitate exchange, that is, they exist in 

                                                 
98 “o risco de jurisdição frequentemente será o principal diferenciador de transações de EETC entre mercado 

emergente e mercado desenvolvido. A maioria dos outros aspectos de uma transação seria similar (aeronave, 

LTVs, fornecedor de liquidez, estrutura, documentação, etc.), e até mesmo a estrutura jurídica (em oposição à 

jurisdição jurídica) será a mesma ou similar (CTC, etc.).” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific 

Criteria. Rating Aircraft Enhanced Equipment Trust Certificates. 29 set. 2016. p. 28, tradução nossa). 
99 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.  
100 COASE, Ronald Harry. Op. cit., p. 41. 
101 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 142-143. 
102 COASE, Ronald Harry. Op. cit., p. 45. 
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order to reduce the cost of carrying out exchange transactions.”103 Se pensarmos no direito 

como uma dessas instituições104, percebe-se a estreita relação com a economia105.   

Segundo o Teorema de Coase, quando custos de transação são igual a zero, não há 

necessidade de se preocupar com regras jurídicas e a negociação privada entre as partes será 

capaz de resolver todos os problemas de uma dada transação; quando são altos o bastante 

para limitar a negociação, a alocação eficiente de recursos dependerá de como direitos de 

propriedade são determinados106. Não há no setor de aviação o “mundo Coaeseano”107, sem 

custos de transação. Esses tendem a ser elevados em decorrência da natureza de bens 

específicos, complexo espectro de leis, pluralidade de partes, dentre outros. 

Conforme aumentam os custos de transação, proporcionalmente cresce a necessidade 

de soluções jurídicas108-109 em disposições contratuais ou normativas110, as quais, como 

hetero-disciplina, constituem forte incentivo à celeridade nas negociações, na celebração do 

contrato e no cumprimento das obrigações111, exigindo, no caso em tela, harmonização 

contratual em nível internacional, tal como promovida pelo Instituto Internacional para 

                                                 
103 “[m]ercado são instituições que existem para facilitar a troca, ou seja, eles existem para reduzir o custo de 

realizar transações de câmbio.” (COASE, Ronald Harry. Op. cit., p. 7, tradução nossa). 
104 “Institutions consist of formal rules, informal constraints (norms of behavior, conventions, and self-imposed 

codes of conduct), and the enforcement characteristics of both. In short, they consist of the structure that 

humans impose cn their dealings with each other.” (North, Douglass Cecil Transaction costs, institutions, and 

economic performance. ICS Press, San Francisco, Calif, 1992, p. 9); “The institutional environment itself 

operates at two levels: an informal level - the norms, customs, mores, religion; and a formal level - the polity, 

judiciary, laws of contract and property” - “Instituições consistem de normas formais, restrições informais 

(normas de comportamento, convenções, e códigos de conduta autoimpostos), e as características de execução 

de ambos. Resumindo, elas consistem da estrutura que os humanos impõem às suas negociações uns com os 

outros.” (North, Douglass Cecil Transaction costs, institutions, and economic performance. ICS Press, San 

Francisco, Calif, 1992, p. 9, tradução nossa); “O ambiente institucional em si opera em dois níveis: um nível 

informal - as normas, costumes, tradições, religião; e um nível formal - a política, o judiciário, leis de contrato 

e propriedade”. (HENISZ, Witold J.; WILLIAMSON, Oliver E. Comparative Economic Organization - Within 

and Between Countries. Business and Politics, v. 1, n. 3, p. 261-278, 1999, p. 262). 
105 WILLIAMSON, Oliver E. Calculativeness, trust and economic organization. The Journal of Law and 

Economics, v. 36, n.1, p. 454, 1993. 
106 WILLIAMSON, Oliver E. Transaction Cost Economics: The Natural Progression. Nobel Prize in 

Economics documents, 2009-3, Nobel Prize Committee, p. 458. 
107 COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1988, 

p. 174. 
108 “Changes in the formal rules include legislative changes, such as the passage of a new statute; judicial 

changes that result from court decisions altering the common law; regulatory rule changes enacted by 

regulatory agencies; and constitutional rule changes, which alter the rules by which other rules are made.” 

(NORTH, Douglass Cecil, Transaction costs, institutions, and economic performance. San Francisco: ICS 

Press, 1992, p. 10). 
109 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 201. 
110 “regulations: that they exist in order to reduce transaction costs and therefore to increase the volume of 

trade.” (COASE, Ronald Harry. Op. cit., p. 9). 
111  ARAÚJO, Fernando. Op. cit., p. 116. 

https://ideas.repec.org/p/ris/nobelp/2009_003.html
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Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) e consubstanciada, entre outros, na Convenção 

da Cidade do Cabo.  

Nesse sentido, aponta WILLIAMSON: “[t]he economic counterpart of friction is 

transaction cost: do the parties to the exchange operate harmoniously, or are there frequent 

misunderstandings and conflicts that lead to delays, breakdowns, and other 

malfunctions?”112. 

Custos de transação são custos de comercializar, ou custos de gerir o sistema 

econômico113. Custos para estabelecer e manter direitos de propriedade e os resultantes da 

transferência de propriedade114. Surgiram como função das instituições e tecnologia criadas 

para as transações repetitivas115, principalmente por ser a informação cara e detida de forma 

assimétrica pelas partes do negócio116. 

Envolvem não apenas custos de negociação117 e de fazer cumprir o acordo118, mas 

também os custos políticos de estabelecer um arcabouço de regras e de cumprimento, para 

                                                 
112  “[a] contraparte econômica de fricção é custo de transação: as partes da troca operam de forma harmoniosa, 

ou há frequentes mal-entendidos e conflitos que levam a atrasos, panes, e outro mau funcionamento?.” 

(WILLIAMSON, Oliver E. The economics of organization: the transaction cost approach. American Journal 

of Sociology, v. 87, n.3, p. 548-577, 1981, p. 552, tradução nossa). 
113 WILLIAMSON, Oliver, E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 

Alternatives. Administrative Science Quarterly, v. 36, n. 2, 1991, p. 269. 
114 “In general, transaction costs are ubiquitous in market economies and can arise from the transfer of any 

property right because parties to exchanges must find one another, communicate and exchange information. 

There may be a necessity to inspect and measure goods to be transferred, draw up contracts, consult with 

lawyers or other experts and transfer title. Depending upon who provides these services, transaction costs can 

take one of two forms, inputs or resources - including time - by a buyer and/or a seller or a margin between 

the buying and selling price of a commodity in a given market.” - “Em geral, os custos de transação são 

onipresentes em economias de mercado e podem se originar da transferência de qualquer direito de propriedade 

em virtude de as partes de trocas terem que encontrar uma à outra, comunicar e trocar informações. Pode haver 

a necessidade de inspecionar e mensurar mercadorias a serem transferidas, elaborar contratos, consultar 

advogados ou outros peritos e transferir titularidade. Dependendo de quem presta esses serviços, os custos de 

transação podem assumir uma de duas formas, contribuições ou recursos - inclusive tempo - por um comprador 

e/ou um vendedor ou uma margem entre o preço de compra e venda de uma commodity em um determinado 

mercado.” (ALLEN, Douglas W. Transaction Costs. In: BOUCKAERT, Boudewijn; GEEST, Gerrit de (eds.). 

The Encyclopedia of Law and Economics. Chelthenham, Edward Elgar, 2000, 1 v., p. 902, tradução nossa). 
115 NORTH, Douglass. Institutions, Transaction Costs, and the Rise of Merchant Empires. In: TRACY, James 

D. [ed.]. The political economy of merchant empires, State power and world trade 1350-1750. New York: 

Cambridge University Press, 1997, p. 22. 
116 NORTH, Douglass Cecil, Transaction costs, institutions, and economic performance. San Francisco: ICS 

Press, 1992, p. 14. 
117 “By transaction costs, I have in mind costs like those of getting large numbers of people together to bargain, 

and costs of excluding free loaders.” (CALABRESI, Guido. Transaction Costs, Resource Allocation and 

Liability Rules: A Comment. Faculty Scholarship Series. Paper 3743, p. 68. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3743>. Acesso em: 20 out. 2016.). 
118 NORTH, Douglass C. Prize Lecture: Economic Performance through Time. Nobelprize.org. Nobel Media 

AB 2014. Web. 2 Nov 2016. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-

sciences/laureates/1993/north-lecture.html>. Acesso em: 15 nov. 2016. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3743
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que transações possam florescer e permitir que se percebam benefícios do comércio119. 

Historicamente verificou-se “development of a sucession of organizational and financial 

innovations, which over time lowered the costs of transacting.”120 Nesse sentido assevera 

COASE que “we have to take into account the costs involved in operating the various social 

arrangements (whether it be the working of a market or of a governmental department) as 

well as the costs involved in moving to a new system. In devising and choosing among social 

arrangements we should have regard for the total effect.”121 

Na Inglaterra e na Holanda se desenvolveram métodos mais eficientes, ou seja, 

conjunto de respostas aos anseios das corporações de comércio, promovendo negócios e 

reduzindo custos de transação.122 Inovações representadas por instrumentos, novos modelos 

organizacionais, técnicas particulares e processos de execução (enforcement) que diminuíam 

os custos de entrar no mercado de comércio em longas distâncias.123 

NORTH divide essa evolução em três frentes: as que aumentaram a mobilidade de 

capital, as que diminuíram custos de informação e as que partilhavam o risco. Em relação ao 

primeiro ele cita os custos que estavam relacionados aos meios de se burlar as leis de usura, 

gradualmente extintos conforme essa lei foi revogada (sem lei de usura, termos mais claros, 

menos custos de contratação). Cita também bills of exchange e a necessidade paralela de 

assegurar cumprimento de contratos. Segundo, cita as impressões dos preços das 

commodities, que permitia que esses dados circulassem de maneira facilitada. Por último, 

diferencia a incerteza do risco, sendo aquela incalculável e esta última previsível, permitindo 

seguros, como no caso dos navios.124 

Essas mesmas frentes podem ser verificadas no que concerne à Convenção e ao 

Protocolo e ao mercado em que se inserem. Resultado principal da aplicação do tratado é 

permitir circulação de riqueza, fomentando as operações de financiamento (primeira frente). 

Ao uniformizar normas e regras em nível internacional, facilita o grau de conhecimento 

                                                 
119 NORTH, Douglass. Op. cit., p. 24. 
120 “desenvolvimento de uma sucessão de inovações organizacionais e financeiras, que no decorrer do tempo 

diminuíram os custos de transações.” (NORTH, Douglass. Op. cit., p. 25). 
121 “temos que considerar os custos envolvidos na operação de vários acordos sociais (quer seja o trabalho de 

um mercado ou de um departamento governamental), bem como os custos envolvidos na mudança para um 

novo sistema. Ao elaborar e escolher entre acordos sociais, devemos considerar o efeito total.” (COASE, R. H. 

Op. cit., p. 156, tradução nossa). 
122 NORTH, Douglass. Op. cit., p. 26. 
123 Ibidem, p. 27. 
124 Ibidem, p. 27-29. 
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sobre determinada jurisdição pelas partes envolvidas em uma transação (segunda frente). 

Por aumentar a previsibilidade, permite calcular os riscos envolvidos em dada transação, 

mormente quanto ao descumprimento e capacidade de recuperar o investimento (terceira 

frente). 

Os altos custos de transação relacionados à negociação das primeiras operações são 

reconhecidos pelas agências de classificação de risco, conforme aponta a agência Fitch: “the 

legal analysis for initial transactions in new jurisdictions can be more time consuming than 

for repeat transactions, and market participants should take this into account when planning 

for potential EETC issuances”125. 

A comercialização passa por três fases: encontrar o parceiro comercial, negociar os 

termos do acordo e fazer cumprir os termos negociados, o que implica dizer que a atividade 

está sujeita à incidência de custos de procura, negociação e cumprimento126.  

Ao tratar da fase de negociação, os autores destacam a relevância das informações 

disponíveis127: “public information facilitates agreement by enabling the parties to compute 

reasonable terms for cooperation. Consequently, negotiations tend to be simple and easy 

when information about the threat values and the cooperative solution is public”. Logo, um 

tratado que vise à uniformização, de certa forma, facilita a circulação de informações por 

estabelecer uma uniformização que diminui a necessidade de que as partes nas transações 

internacionais conheçam detalhes de cada ordenamento jurídico. O Registro Internacional, 

por sua vez, atribui publicidade às garantias inscritas sobre o equipamento aeronáutico. 

As incertezas são prejudiciais ao tráfico mercantil. Nesse sentido aponta a agência de 

classificiação de risco Moody’s: 

 

This uncertainty about the enforcement of rights and interests by transaction 

parties was seen as a significant risk and, therefore, an impediment to the free 

flowing of capital for financing movable equipment assets. Increased availability 

of financing, improved liquidity for secondary trading of these types of assets and 

certainty of creditors’ rights under insolvency scenarios are some of the expected 

                                                 
125 “a análise jurídica para transações iniciais em novas jurisdições pode consumir mais tempo do que para 

transações repetidas, e participantes de mercado devem considerar isso ao planejar emissões de EETC em 

potencial.” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating Aircraft Enhanced Equipment 

Trust Certificates. 29 set. 2016. p. 26, tradução nossa). 
126 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6. ed. Berkeley: Berkeley Law Books, 2016, p.88. 
127 “informações públicas facilitam acordo ao possibilitar que as partes calculem termos razoáveis para 

cooperação. Consequentemente, negociações tendem a ser simples e fáceis quando informações sobre valores 

limite e a solução cooperativa é pública” (COOTER, Robert. The Cost of Coase, J. Legal Stud., v. 11, n. 1, 

1982, tradução nossa). 



54 

 

benefits of the standardization that Cape Town offers to transaction parties, 

particularly debtors domiciled in Contracting States.128 

 

O grau de conhecimento sobre as regras do jogo facilita o comércio, conforme 

COOTER e ULEN: 

 

bargainers are more likely to cooperate when their rights are clear and less likely 

to agree when their rights are ambiguous. Put in more formal terms, bargaining 

games are easier to solve when the threat values are public knowledge. The rights 

of the parties define their threat values in legal disputes. One implication of this 

finding is that property law ought to favor criteria for determining ownership that 

are clear and simple. The most immediate prescription for efficient property law 

is to make rights clear and simple. For example, a system for the public 

registration of ownership claims to land avoids many disputes and makes 

settlement easier for those that arise. Similarly, the fact that someone possesses or 

uses an item of property is easy to confirm. In view of this fact, the law gives weight 

to possession and use when determining ownership. Conversely, unclear 

ownership rights are a major obstacle to cooperation and a major cause of wasted 

resources. Thus, squatters who occupy land owned by others in developing 

countries fail to improve their dwellings because it is not clear that they would 

own the improvements.129 

 

No âmbito das operações relativas ao equipamento aeronáutico, elaborar os contratos 

é custoso, assim como a comunicação e negociação, conforme cresce o número de partes em 

uma dada transação. Sob a perspectiva do EETC, ainda que se trate de uma operação 

consideravelmente cara quando comparada a simples estruturas de arrendamento, toda a 

                                                 
128 “Essa incerteza sobre a execução de direitos e garantias por partes da transação foi vista como um risco 

significativo e, portanto, um impedimento para a livre flutuação de capital para financiamento de ativos de 

equipamentos móveis. A disponibilidade aumentada de financiamento, liquidez aprimorada para negociação 

secundária desses tipos de ativos e certeza de direitos de credores em cenários de insolvência são alguns dos 

benefícios esperados da padronização que a Cidade do Cabo oferece para as partes da transação, 

especificamente devedores domiciliados em Países Contratantes.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. 

Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report n. 154283. 30 mai. 2013, p. 4, tradução nossa). 
129 “é mais provável que os negociantes cooperem quando seus direitos são claros e é menos provável que 

concordem quando seus direitos são ambíguos. Colocando em termos mais formais, jogos de negociação são 

mais fáceis de resolver quando os valores limite são de conhecimento público. Os direitos das partes definem 

seus valores limite em controvérsias legais. Uma implicação dessa descoberta é que a lei de propriedade tem 

que favorecer critérios para a determinação de titularidade que sejam claros e simples. A receita mais imediata 

para a lei de propriedade eficiente é deixar direitos claros e simples. Por exemplo, um sistema para o registro 

público de reivindicações de titularidade de imóveis evita muitas controvérsias e torna a liquidação mais fácil 

para aquelas que surgem. De forma similar, o fato de que alguém possui ou usa um item de propriedade é fácil 

de confirmar. Considerando esse fato, a lei dá importância à posse e uso na determinação de titularidade. De 

forma contrária, direitos de titularidade obscuros são um importante obstáculo para a cooperação e uma 

importante causa de recursos desperdiçados. Portanto, posseiros que ocupam terras detidas por outros em países 

em desenvolvimento não melhoram suas moradias em virtude de não estar claro se eles possuiriam as 

melhorias.” (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. cit., p. 89, tradução nossa). 
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negociação e ajustes contratuais necessários para torná-la possível custa menos do que os 

ganhos que com ela são alcançados130.  

Arrendadores estão expostos a riscos específicos, conforme aponta a agência de 

classificação Moody’s: “face risks relating to their investment in tangible operating assets 

that distinguish them from other finance companies, including risks relating to 1) the 

acquisition, ownership and management of aircraft, 2) funding and liquidity for aircraft and 

aircraft purchase commitments, and 3) airline industry cyclicality and credit risk.” 131 

No que diz respeito aos custos relacionados ao cumprimento das obrigações, 

particularmente aos contratos de execução continuada, nos casos de financiamento de 

aeronaves, por exemplo, os credores têm de monitorar os pagamentos, a realização de 

manutenções, renovações dos seguros obrigatórios e outros elementos que não afetam 

contratos de execução instantânea. 

Esses custos não são exógenos aos sistemas legais, frente à possibilidade de medidas 

no âmbito jurídico (como a edição de uma lei) poderem diminuir os obstáculos ao tráfico 

mercantil132, como o que resulta da Convenção. Conforme COOTER e ULLEN: 

 

Lowering transaction costs “lubricates” bargaining. An important legal objective 

is to lubricate private bargains by lowering transaction costs. One important way 

for the law to do this is by defining simple and clear property rights. It is easier to 

bargain when legal rights are simple and clear than when they are complicated 

and uncertain. To illustrate, the rule “first in time, first in right” is a simple and 

clear way to determine ownership claims. Similarly, requiring public recording of 

property claims makes determining ownership easier. Further, making those 

records searchable on the Internet may lower transaction costs even more. You 

will encounter many examples throughout this book of other ways that law 

lubricates bargaining. By lubricating bargaining, the law enables the private 

parties to exchange legal rights, thus relieving lawmakers of the difficult task of 

allocating legal rights efficiently.133 

                                                 
130 Nesse sentido, cf. COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1988, p. 175. 
131 “enfrentar riscos em relação ao seu investimento em ativos operacionais tangíveis que os distinguem de 

outras sociedades de financiamento, inclusive riscos em relação 1) à aquisição, titularidade e administração de 

aeronave, 2) financiamento e liquidez para aeronave e compromissos de compra de aeronave, e 3) ciclicidade 

do setor de companhias aéreas e risco de crédito.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Understanding 

the Unique Credit Risks of Aircraft Leasing Companies. Special Comment. Report n. 170498. 9 mai. 2014, p. 

1, tradução nossa). 
132 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6. ed. Berkeley: Berkeley Law Books, 2016, p.91. 
133 “Reduzir os custos de transação “lubrifica” a negociação. Um importante objetivo jurídico é lubrificar 

negociações privadas ao reduzir custos de transação. Uma forma importante para a lei fazer isso é por meio da 

definição de direitos de propriedade simples e claros. É mais fácil negociar quando direitos legais são simples 

e claros do que quando eles são complicados e incertos. Para ilustrar, a norma “primeiro em tempo, primeiro 

em direito” é uma forma simples e clara de determinar reivindicações de titularidade. De forma similar, exigir 

o registro público de reivindicações de propriedade torna a determinação de titularidade mais fácil. Além disso, 
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ULLEN sugere um Teorema Normativo de Coase: “Structure the law so as to remove 

the impediments to private agreement”134 e um Teorema Normativo de Hobbes: “Structure 

the law so as to minimize the harm caused by failures in private agreements”135. A maneira 

como a Convenção foi estruturada permite alcançar ambos objetivos: remove impedimentos 

à celebração de contratos e minimiza prejuízos decorrentes de falhas nos negócios (como o 

inadimplemento). 

Para promover transações é determinante estabelecer direitos de propriedade de 

maneira eficaz, garantindo ao detentor a sua posição jurídica.136 Deter conhecimento sobre 

as regras aplicáveis aos contratos diminui custos de transação.137 E as regras da jurisidição 

serão sempre relevantes para a operação econômica, conforme se depreende de análise da 

agência Fitch: 

 

Analysis of the issuer’s legal jurisdiction will be another key factor in Fitch’s 

ratings process for EETCs. Jurisdictional risk considerations include the 

reliability of the legal system, confidence in the country’s bureaucracy to enforce 

the legal framework, existence of legal precedent, and political factors, any of 

which could affect the degree of Fitch’s confidence in the ability of the lenders to 

repossess the aircraft, deregister the aircraft, and fly the aircraft out of the country 

if the airline rejects the aircraft after entering administration.138 

 

Como indicamos, negociar contratos é custoso, especialmente quando não há regras 

pré-estabelecidas sobre a matéria, já que as partes tendem a considerar os riscos ex ante e as 

perdas ex post de celebrarem contratos incompletos. Se há um dispositivo positivado, em um 

                                                 
tornar esses registros pesquisáveis na Internet pode baixar os custos de transação ainda mais. Você encontrará 

muitos exemplos por todo este livro de outras formas que a lei lubrifica a negociação. Ao lubrificar a 

negociação, a lei possibilita que partes privadas permutem direitos jurídicos, dessa forma liberando os 

legisladores da difícil tarefa de alocar direitos jurídicos de forma eficiente.” (COOTER, Robert; ULEN, 

Thomas.Op. cit., p. 92, tradução nossa). 
134 “Estruturar a lei de forma a remover os impedimentos a contrato privado.” (COOTER, Robert; ULEN, 

Thomas.Op. cit., p. 92, tradução nossa). 
135 “Estruturar a lei de forma a minimizar o dano causado por falhas em contratos privados” (Idem, tradução 

nossa). 
136 Ibidem, p. 95.  
137 Ibidem, p. 166. 
138 “Análise da jurisdição legal da emitente será outro fator chave no processo das classificações da Fitch para 

EETCs. As considerações de risco de jurisdição incluem a confiabilidade do sistema jurídico, confiança na 

burocracia do país para executar a estrutura jurídica, existência de precedente legal, e fatores políticos, qualquer 

um dos quais pode afetar o grau de confiança da Fitch na capacidade dos credores de retomar a posse da 

aeronave, cancelar o registro da aeronave, e levar a aeronave para fora do país se a companhia aérea rejeitar a 

aeronave após entrar na administração.” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating 

Aircraft Enhanced Equipment Trust Certificates. 29 set. 2016, p. 28, tradução nossa). 
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tratado por exemplo, sobre as regras de registro de aeronaves (como na Convenção de 

Chicago) e de efeitos da insolvência (Convenção da Cidade do Cabo), facilita-se o processo 

de negociação, pois as partes podem submeter a transação a esses termos, preenchendo 

pontos que eventualmente representariam lacunas nos contratos.139 Na ausência dessa 

norma, quando o judiciário tiver que se debruçar sobre o contrato, terá a árdua tarefa de 

encontrar a intenção das partes. Diferente cenário, por exemplo, caso se insira cláusula 

aplicando ao contrato as regras de insolvência previstas na Convenção da Cidade do Cabo. 

Assevera COOTER e ULLEN que “all parties to a contract can benefit when lawmakers 

replace inefficient default terms with efficient default terms, and the size of the benefits 

depends on the cost of transacting around the default rule”140. 

Custos de disputa judicial também são custos de transação141. A Convenção os 

diminui ao prever corolário de regras para simplificar processos e torná-los mais céleres. 

Comparamos o processo de exportação de aeronave e cancelamento de matrícula que antes 

exigia decisão do judiciário, mas que com o tratado podem ser obtidas com utilização de um 

documento de uma página, a IDERA. 

ZERBE discorre sobre as ações governamentais que afetam custos de transação: 

“Transaction cost analysis calls attention to the characteristics of government that give it 

an advantage relative to other institutions in its ability to lower transaction costs. There is 

one such advantage: the power of coercion”142, asseverando que pode alterar leis e fazer 

com que sejam cumpridas.  

São custos de litigância, as demoras do sistema, os erros do judiciário. Todos custos 

de transação que afetam a prática contratual, particularmente no setor que analisamos. 

Podem ser considerados como custos de transação aqueles relacionados à 

familiarização com dado ordenamento jurídico.143 

                                                 
139 Cf. p. 293. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. cit., p. 85. 
140 “todas as partes de um contrato podem se beneficiar quando os legisladores substituem termos de 

inadimplemento não eficientes com termos de inadimplemento eficientes, e o tamanho dos benefícios depende 

do custo de conduzir transações de acordo com a norma de inadimplemento.” (COOTER, Robert; ULEN, 

Thomas. Op. cit., p. 293, tradução nossa). 
141 Ibidem, p. 429. 
142 “A análise de custo de transação chama a atenção para as características de governo que lhe dão uma 

vantagem em relação a outras instituições em sua capacidade de reduzir custos de transação. Há essa vantagem: 

o poder de coerção” (ZERBE, Richard O.; MCCURDY, Howard. The Failure of Market Failure. Journal of 

Policy Analysis and Management, v. 18, n. 4, p. 558-578, 1999, p. 13, tradução nossa). 
143 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 464. 
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As externalidades são descritas por economistas como prejuízos estranhos à relação 

contratual.144 Custos de transação geram externalidades, segundo aponta DAHLMAN: 

 

 

Ultimately, the relevance of externalities must lie in the fact that they indicate the 

presence of some transaction costs. For if there were no costs of transacting, then 

the potential Pareto improvement could be realized by costless bargaining 

between self-interested economic agent. Transaction costs are therefore a 

necessary condition for the persistence of unwanted effects from externalities, for 

with zero transaction costs side effects will be internalized and will not negatively 

affect resource allocation. The conclusion is thus unambiguous: in the theory of 

externalities, transaction costs are the root of all evil. But for transaction costs, 

such perversions of the invisible hand could not even occur much less persist.145 

 

Dentre os economistas matemáticos, os custos de transação correspondem à parcela 

daquilo que está sendo comercializado que desaparece na operação em si, recursos que são 

consumidos para permitir a troca146. Ainda que o comércio possa ocorrer sem custos, requer 

recursos para a organização do comércio, para estabelecer cada transação, valores que não 

são proporcionais ao negócio em si147. Por exemplo, se pensarmos nas despesas para 

negociação de contratos de uma ou de trinta aeronaves. Sobre esses custos, aponta COASE: 

 

In order to carry out a market transaction, it is necessary to discover who it is that 

one wishes to deal with, to inform people that one wishes to deal and on what 

terms, to conduct negotiations leading up to a bargain, to draw up the contract, 

to undertake the inspection needed to make sure that the terms of the contract are 

being observed, and so on. These operations are often extremely costly [...]148 

 

                                                 
144 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. cit., p. 189. 
145 “Finalmente, a relevância de externalidades deve estar no fato que elas indicam a presença de alguns custos 

de transação. Em virtude de que se não houver custos de transação, então o aprimoramento de Pareto em 

potencial poderia ser realizado por negociação sem custos entre agente econômico com interesse próprio. Os 

custos de transação são, portanto, uma condição necessária para a persistência de efeitos indesejados de 

externalidades, em virtude de que com custos de transação zero os efeitos colaterais serão internalizados e não 

afetarão negativamente a alocação de recurso. A conclusão é dessa forma clara: na teoria de externalidades, 

custos de transação são a fonte de todos os males. Não fossem os custos de transação, essas perversões da mão 

invisível nem mesmo poderiam ocorrer, muito menos persistir.” (DAHLMAN, Carl J. The Problem of 

Externality. The Journal of Law and Economics, v. 22, 1979, p. 142, tradução nossa). 
146 DAHLMAN, Carl J. Op. cit, p. 144. 
147 Ibidem, p. 146. 
148 “A fim de realizar uma transação de mercado, é necessário descobrir quem é aquele com o qual se deseja 

negociar, informar as pessoas com as quais se deseja negociar e em quais termos, para conduzir transações 

levando a uma negociação, elaborar um contrato, realizar a inspeção necessária para se certificar que os termos 

do contrato estão sendo observados, e etc. Essas operações frequentemente são extremamente custosas [...]” 

(COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of Chicago Press, 1988, 

p. 114, tradução nossa). 
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Para CALABRESI: 

 

We can, therefore, state as an axiom the proposition that all externalities can be 

internalized and all misallocations, even those created by legal structures, can be 

remedied by the market, except to the extent that transactions cost money or the 

structure itself creates some impediments to bargaining.149 

 

Para que as relações contratuais possam ocorrer de maneira eficiente, a custos de 

transação razoáveis, é preciso que os agentes sejam amparados por normas que garantam 

segurança às obrigações contraídas, padronizando os comportamentos no mercado e, 

portanto, tornando-os previsíveis.  

Somente com segurança e previsibilidade a respeito das regras do jogo, poderão os 

agentes, de maneira geral, calcular possíveis tendências do mercado e realizar escolhas 

racionais150. Mais do que isso, esses agentes terão a legítima expectativa de que os demais 

irão se comportar de determinada maneira. 

 

2.1.5 Possíveis benefícios 

 

SAUNDERS realizou análise sobre as vantagens que hipoteticamente a Convenção 

poderia trazer: 

 

This study concludes that the potential gains are both substantial and 

complementary and accrue specifically to: (1) end-users of the affected aircraft 

equipment, notably airlines, their employees, their shareholders, and their 

customers; (2) governments and their country's national economies through 

improved transportation infrastructures, the size and structure of external debt, 

and increased commercial activity; and (3) manufacturers, their shareholders, 

employees, and suppliers.This study demonstrates the mutuality and economic 

significance of the gains with reference to the commercial aircraft sector which, 

in turn, clearly may justify the efforts involved in designing and implementing the 

appropriate legal reforms.151 

                                                 
149 “Podemos, portanto, declarar como um axioma a proposta que todas as externalidades podem ser 

internalizadas e todas as alocações indevidas, mesmo aquelas criadas por estruturas jurídicas, podem ser 

corrigidas pelo mercado, exceto na medida em que o valor do custo de transações ou a própria estrutura criar 

alguns impedimentos para a negociação.” (CALABRESI, Guido. Transaction Costs, Resource Allocation and 

Liability Rules: A Comment. Faculty Scholarship Series. Paper 3743, p. 67, tradução nossa. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3743>. Acesso em: 20 out. 2016. 
150 FORGIONI, Paula Andrea. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 76. 
151 “Este estudo conclui que os ganhos em potencial são tanto substanciais quanto complementares e são 

acumulados especificamente para: (1) usuários finais do equipamento de aeronave afetado, a saber, companhias 

aéreas, seus funcionários, seus acionistas, e seus clientes; (2) governos e as economias nacionais de seu país 

por meio de infraestruturas aprimoradas de transporte, o tamanho e a estrutura de dívida externa, e atividade 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3743
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Menores os custos de transação, menores os custos das operações relativas aos 

equipamentos móveis. Nas palavras de GOODE, “by these means to give intending creditors 

greater confidence in the decision to grant credit, enhance the credit rating of equipment 

receivables and reduce borrowing costs and credit insurance premiums to the advantage of 

all interested parties”152. Os benefícios econômicos podem ser auferidos em cadeia, do 

fabricante do equipamento ao seu usuário final (mesmo passageiros de aeronaves). Inúmeros 

são os exemplos de redução de custos resultantes diretamente da correta implementação da 

Convenção da Cidade do Cabo.  

 

2.1.5.1 OCDE e descontos 

 

Conforme discurso do Secretário Geral da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económico (OCDE), Angel Gurría, quando da assinatura do 

Entendimento do Setor Aeronáutico (Aircraft Sector Understanding (ASU)) no Brasil em 

2007, “procuramos reforçar um acordo internacional sobre as "regras do jogo", com o 

objetivo de apoiar os exportadores, mas também de instaurar um sistema eficiente de troca 

de informações que possa produzir dados fiáveis e exercer uma pressão do grupo quando 

necessário”153. Esse novo entendimento traria benefícios para o mercado de aviação154, 

                                                 
comercial aumentada; e (3) fabricantes, seus acionistas, funcionários, e fornecedores. Esse estudo demonstra a 

reciprocidade e o significado econômico dos ganhos com referência ao setor de aeronaves comerciais que, por 

sua vez, podem claramente justificar os esforços envolvidos no planejamento e na implementação de reformas 

jurídicas adequadas.” (SAUNDERS, Anthony et al. The Economic Implications of International Secured 

Transactions Law Reform: A Case Study. Journal of International Economic Law, 1999, p. 310, tradução 

nossa). 
152 GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 15. 
153 Observações de Angel Gurría durante a cerimônia de assinatura do "Entendimento no Setor da Aviação 

sobre Créditos à Exportação para Aeronaves Civis”, em 30 de julho de 2007, no Rio de Janeiro. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/tad/xcred/entendimentonosectordaaviaaosobrecreditosaexportaaoparaaeronavesci 

vis-observaoesdeangelgurriafeitasduranteacerimoniadeassinaturanobrasil.htm>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
154 “1. Aumentará a previsibilidade e a transparência das medidas oficiais de apoio, dois ingredientes 

indispensáveis ao cumprimento das "regras do jogo" e ao incentivo a uma maior participação e inovação.  

2. Neutralizará o efeito de distorção de esquemas de apoio, garantindo que o custo financeiro global de tais 

medidas seja o mesmo para quem quer que realize uma compra ou efetue um empréstimo, independentemente 

da origem do apoio oficial.  

3. Promoverá a concorrência entre os exportadores, com base na qualidade e no preço das mercadorias e 

serviços, e não no apoio oficial envolvido, evitando assim uma ‘corrida em busca de subsídios’ entre as 

agências de crédito à exportação que dispõem de apoio governamental.  

4. Por fim, contribuirá - e isto é extremamente importante - para a redução da probabilidade de desavenças 

comerciais bilaterais e litígios no setor aeronáutico, graças à instauração de um espaço aberto para a 
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contando com trechos específicos sobre a aplicabilidade da Convenção da Cidade do Cabo 

e descontos. 

Desde 2003, o Ex-Im Bank dos Estados Unidos oferecia benefícios para operações 

que envolvam companhias aéreas localizadas em Países que aderiram à Convenção e ao 

Protocolo. Dentre os quais, a redução de um terço nas taxas de exposição (exposure fees) em 

operações de aquisição de novas aeronaves, termos diferenciados para financiamento e taxas 

mais favoráveis para motores e partes sobressalentes155. Particularmente em relação ao 

material aeronáutico, podemos citar a redução de até 33% das taxas de administração 

aplicadas pelo Ex-Im Bank dos Estados Unidos e a aplicação do desconto pela OCDE. Além 

disso, cite-se também a possibilidade de acesso a novas fontes de capital, particularmente o 

mercado de capitais, por meio de estruturas denominadas EETC e que são analisadas em 

maior detalhe adiante. 

A partir de 2007, o ASU ampliou esses descontos, em escala global, já que permitiu 

reduções de até 10% nas taxas de minimum premium rates (conhecido como Cape Town 

Discount) quando certas condições são verificadas em relação à Convenção e ao Protocolo156 

                                                 
comunicação sistemática e, quando necessário, à possibilidade de recorrer à troca ativa de informações com 

base em transações.” (Observações de Angel Gurría durante a cerimônia de assinatura do "Entendimento no 

Setor da Aviação sobre Créditos à Exportação para Aeronaves Civis”, em 30 de julho de 2007, no Rio de 

Janeiro. Disponível em: <http://www.oecd.org/tad/xcred/entendimentonosectordaaviaaosobrecreditos 

aexportaaoparaaeronavescivis-observaoesdeangelgurriafeitasduranteacerimoniadeassinaturanobrasil.htm>. 

Acesso em: 15 nov. 2016). 
155 “Ex-Im Bank Extends Offer of Reduced Exposure Fee Through December 2010 for Buyers in Countries 

Implementing the Cape Town Treaty” Disponível em: <http://www.exim.gov/news/ex-im-bank-extends-offer-

reduced-exposure-fee-through-december-2010-for-buyers-countries>. Acesso em: 15 nov. 2016. 
156 “35. Subject to the provisions of Article 36 of this Appendix, a reduction of the minimum premium rates 

established in accordance with sub-Section I above shall be allowed if: a) The asset-backed transaction relates 

to an aircraft object within the meaning of the Cape Town Protocol on Matters Specific to Aircraft Equipment, 

b) The operator of the aircraft object (and, if different, the borrower/buyer or lessor if, in the view of the 

Participant providing the official support, the structure of the transaction so warrants) is situated in a State 

which, at the time of disbursement in respect of the aircraft object, appears on the list of States which qualify 

for the reduction of the minimum premium rates (“Cape Town List”), and where applicable, in a territorial 

unit of that State that qualifies under Article 38 of this Appendix, and c) The transaction relates to an aircraft 

object registered on the International Registry established pursuant to the Cape Town Convention, and the 

Aircraft Protocol thereto (Cape Town Convention or CTC).” – “35. Observando-se as disposições do Artigo 

36 deste Apêndice, uma redução das taxas de prêmio mínimas estabelecidas de acordo com este Parágrafo I 

acima deverá ser permitida se: a) A transação lastreada em ativo se relacionar a uma aeronave objeto dentro do 

significado do Protocolo da Cidade do Cabo sobre Questões Específicas a Equipamento de Aeronave, b) O 

operador da aeronave objeto (e, se diferente, a tomadora/compradora ou arrendadora se, considerando o 

Participante que estiver fornecendo o suporte oficial, a estrutura da transação exija dessa forma) estar situado 

em um País que, no momento do desembolso a respeito da aeronave objeto, aparecer na lista de Países que se 

qualificam para a redução das taxas de prêmio mínimo (“Lista da Cidade do Cabo”), e quando aplicável, em 

uma unidade territorial desse País que se qualifique de acordo com o Artigo 38 deste Apêndice, e c) A transação 

se relacione a uma aeronave objeto registrada no Registro Internacional estabelecido de acordo com a 

Convenção da Cidade do Cabo, e o respectivo Protocolo Aeronáutico (Convenção da Cidade do Cabo ou 
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e o bem aeronáutico está situado em um Estado Contratante. Nessas hipóteses o País pode 

ser inserido na chamada Cape Town List mantida pela OCDE, em observância ao artigo 37 

ao Apêndice II do ASU.  

Exige-se, para tanto, que além de ser parte à Convenção, o Estado tenha feito todas 

as declarações que constam no Anexo I do Apêndice II e ter implementado a Convenção e 

as declarações em seu ordenamento jurídico, de modo que tenham força de lei nacional. Um 

escritório de advocacia do País que deseje aderir à lista deve ser escolhido e responder um 

questionário determinado no próprio ASU, abrangendo questões sobre as declarações feitas, 

ratificação, efeito de lei nacional e interna, precedentes administrativos e jurisprudenciais. 

Após análise e discussão pela OCDE, a depender das conclusões apresentadas no 

questionário, o país será inserido pelo Secretário Geral na lista, podendo se beneficiar dos 

descontos.  

Apesar de o Brasil ter cumprido, em nossa opinião, com todos os requisitos 

necessários, observamos que conforme constava do sítio eletrônico da Organização, até 

Outubro de 2016, não fazia parte da referida lista (que constava como atualizada pela última 

vez em Maio de 2016). Entendemos que não há motivos para o Brasil não ser incluído, dentre 

os quais os que serão analisados neste trabalho, i.e., prevalência da Convenção e Protocolo. 

Deve-se indubitavelmente reconhecer que esses descontos incentivaram que grande 

número de países aderissem à Convenção e ao Protocolo, visto que as próprias companhias 

aéreas pressionavam os governos de seus respectivos países para a implementação do tratado 

e, consequentemente, redução de seus custos diretos de financiamento e arrendamento (que 

representam a maior fatia de despesas nesse setor). 

 

 

2.1.5.2 Viabilidade de novas estruturas – EETC 

 

É recorrente encontrar na doutrina comentários defendendo que a correta 

implementação da Convenção e do Protocolo permitem também que companhias aéreas 

alcancem novos modelos de obtenção de recursos para a aquisição de aeronaves, 

                                                 
CTC).” (Tradução nossa) (Disponível em: 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=tad/asu(2011)1&doclanguage=en

>. Acesso em: 5 dez. 2016.) 
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notadamente o mercado de capitais (i.e., investidores privados). A estrutura mais utilizada 

foi desenvolvida nos Estados Unidos, onde é comum, é denominada Enhanced Equipment 

Trust Certificate (popularmente EETC). Explicamos de modo muito sucinto esse tipo de 

estrutura, cuja figura mais próxima no ordenamento brasileiro é a da emissão de debêntures. 

Companhias aéreas criam sociedades de propósito específico em alguma jurisdição e essas 

sociedades emitem papéis, os quais são adquiridos por investidores. Capitalizadas com os 

recursos provenientes dessa emissão, as sociedades adquirem aeronaves dos fabricantes. 

Como proprietárias dos bens, por sua vez, celebram arrendamentos e subarrendamentos, em 

estruturas complexas, permitindo que a companhia aérea se torne arrendatária e operadora 

das aeronaves em questão157.  

Acompanha a estrutura um pacote usual de garantias, incluindo hipoteca das 

aeronaves e cessões dos arrendamentos. Mas por que esse modelo é diferente dos tipos usuais 

de estrutura e tão dependente da Convenção e do Protocolo? Nos EETCs as fontes de 

recursos não são bancos ou instituições financeiras, mas sim investidores privados, 

indivíduos.  Por isso há maior preocupação com a segurança jurídica, riscos envolvidos e 

tempo necessário para retomar o bem e recomercializá-lo em caso de inadimplemento. Sem 

um mecanismo que garantisse confiabilidade aos investidores privados, dificilmente os 

papéis emitidos encontrariam compradores.  

Além disso, o processo em si tem uma característica diferencial: o envolvimento das 

Rating Agencies (agências de classificação de risco de crédito). São elas que atribuem nota 

aos papéis dos EETCs, considerando, dentre outros, o grau de confiança do ordenamento 

jurídico da jurisdição da companhia aérea e o tempo médio para que o investidor possa 

recuperar seu investimento (diretamente relacionado ao tempo de recuperação do bem).  

Quanto maior o grau de confiança e menor o tempo de recuperação, melhor a nota. 

Quanto melhor a nota, menor o risco. Logo, mais atrativo o investimento e custos menores 

para as companhias aéreas.  

Ademais, como a nota é atribuída ao papel emitido por sociedade de propósito 

específico, é possível que mesmo companhias aéreas em situação de recuperação estruturem 

esse tipo de operação e adquiram aeronaves novas (como ocorreu com a American Airlines 

                                                 
157 CARVALHO, Adolpho J. C. de; ALMEIDA PRADO, Fernando R. de; VENEZIANO, Felipe Bonsenso. 

Novas perspectivas para o financiamento de aeronaves. Capital Aberto, n. 124, dez. 2013. Disponível em: 

<https://capitalaberto.com.br/boletins/infraestrutura-boletins/novas-perspectivas-para-o-financiamento-de-

aeronaves/#.WDygTC0rJQI>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
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nos Estados Unidos). Isso porque há um descolamento da nota de crédito, que depende muito 

mais da situação da jurisdição do que da companhia aérea.  

Afirmar que a Convenção e o Protocolo viabilizam EETCs é possível e 

fundamentado por vasta experiência prática. Em inúmeras jurisdições, dentre as quais o 

Brasil, logo após a implementação do tratado, companhias aéreas lançaram mão desse tipo 

de estrutura para financiamento de suas frotas. O caso brasileiro, representado pelo EETC 

da LATAM Airlines Group S.A. é analisado neste trabalho. 

 

2.2 Primeiras tentativas de uniformização 

 

Para se reduzir custos de transação e aumentar a segurança jurídica, necessita-se de 

uniformização em nível internacional. COOTER indica que “the structure of law should be 

chosen so that transaction costs are minimized, because this will conserve resources used 

up by the bargaining process and also promote efficient outcomes in the bargaining 

itself.”158 

Para CASELLA: 

 

A internacionalização crescente das relações econômicas e a superação de 

conflitos preponderantemente ideológicos – prevalecentes até o final dos anos 

oitenta – dando lugar a pragmatismo econômico feroz e acirramento de 

competição internacional, estão produzindo interessantes epifenômenos, tais como 

a superação de diferenças nacionais ou regionais em favor de regulações 

harmônicas, ou ao menos, nas quais, em suas grandes linhas os pólos de conflito 

fiquem eliminados, por exemplo através de normas uniformizadas.159 

 

Historicamente160, poderíamos afirmar que a primeira tentativa161 de se regular, em 

nível internacional, direitos relativos às aeronaves se deu com a Convenção para a 

                                                 
158 “a estrutura de lei deve ser escolhida de forma que os custos de transação sejam minimizados, em virtude 

de que isso conservará os recursos usados pelo processo de negociação e também promoverá resultados 

eficientes para a própria negociação.” (COOTER, Robert. The Cost of Coase. The Journal of Legal Studies, 

Chicago, v. 11, 198, p. 14, tradução nossa). 
159 CASELLA, Paulo Borba. Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos ao Contratos Comerciais 

Internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCOSUL – 

Após o término do período de transição. SP: LTr, 1996, p. 100. 
160 Sobre o desenvolvimento histórico da matéria de direitos incididentes sobre aeronaves vide: DIEDERIKS-

VERSCHOOR, I. H.  Ph. An Introduction to Air Law. 8. ed. rev. Haia: Kluwer Law International, 2006, cap. 

9. 
161 Ressalvamos que há quem mencione como ponto inicial a Conferência Internacional de Direito Aeronáutico 

Privado, realizada em Paris em 1925, como HONNEBIER: “Since the first International Conference on Private 

Air Law (Paris, 1925) it is recognized that the interests of the owners, lessors' and financiers of aircraft require 
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Unificação de Certas Regras Relativas ao Sequestro Preventivo de Aeronaves, assinada em 

29 de maio de 1933162 em Roma, e ratificada anos após pelo Brasil163. Da análise do conteúdo 

desse tratado nota-se que era majoritariamente favorável aos exploradores das aeronaves e à 

manutenção do tráfego aéreo (como atividade), já que proibia a detenção de aeronaves 

engajadas no transporte remunerado de passageiros164. Essa convenção foi ratificada por 

número ínfimo de países e teve pouca efetividade.  

Poucos anos depois, a Conferência da Aviação Civil Internacional, em 1944 em 

Chicago, sugeriu a adoção de regras sobre a transferência de propriedades de aeronaves, 

notando que a expansão da aviação exigia que direitos sobre esses bens fossem reconhecidos 

em escala global para encorajar financiamentos165. Esse tema não foi considerado na 

Convenção de Chicago, mas em tratado separado: Convenção Relativa ao Reconhecimento 

Internacional dos Direitos sobre Aeronaves (conhecida como Convenção de Genebra), 

                                                 
adequate protection. Initially, however, the global aviation market was serviced by 'national airlines' which 

were owned by the states in which they were headquartered. The governments of these countries granted public 

fun- ding in order to purchase airplanes for their 'flag-carriers'. However, currently this is no more common 

practice since most of the airlines are privatized. By now the states are no longer the prime investors . Today, 

the acquisition of expensive aircraft compels the carriers to obtain loans from the private sector.” - “Desde a 

primeira Conferência Internacional sobre Lei de Ar Privado (Paris, 1925) é reconhecido que as garantias dos 

proprietários, arrendadores e financiadores de aeronave exigem proteção adequada. Inicialmente, entretanto, o 

mercado de aviação global era servido por 'companhias aéreas nacionais' que eram detidas pelos países nos 

quais elas tinham sede. Os governos desses países concederam financiamento público para a compra de 

aeronaves para suas 'companhias aéreas nacionais'. Entretanto, atualmente isso não é mais prática comum em 

virtude de que a maioria das companhias aéreas ser privatizada. Atualmente os países não são mais os principais 

investidores. Hoje, a aquisição de aeronaves caras obriga as companhias a obter empréstimos do setor privado.” 

(HONNEBIER, B P. Analysing the Conflict of Laws Rule of the Convention on the International Recognition 

of Rights in Aircraft: A Topical Issue. Zeitschrift Für Luft Und Weltraumrecht: Vierteljahresschrift Des 

Instituts Für Luft Und Weltraumrecht Der Universität Köln, v. 59, n. 1, 2001, p. 271, tradução nossa). 
162 CRANS, Berend J. H. [ed.]. Aircraft Finance: Recent Developments and Prospects. Haia: Kluwer Law 

International, 1995, p. 16. 
163 BRASIL. Decreto nº 3.931, de 11 de abril de 1939. 
164 WOOD, Philip R. Comparative Law of Security Interests and Title Finance. 2. ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2005, p 785. 
165 Nesse sentido, vide informação oficial da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) sobre os 

motivos da Convenção de Genebra: “The Geneva Convention deals generally with the international 

recognition of rights in aircraft and is designed to secure recognition on an international basis of property and 

other rights in aircraft so that when an aircraft crosses a frontier, the interests of holders of such rights will 

still be protected (Articles I, II and IV). Acceptance of the principles of the Convention is expected to encourage 

investors to make financial assistance possible for the purchase of new aircraft to be employed in international 

civil aviation.” - “A Convenção de Genebra trata em geral do reconhecimento internacional de direitos em 

aeronave e se destina a garantir o reconhecimento em uma base internacional de bens e outros direitos em 

aeronave de forma que quando uma aeronave atravessa uma fronteira, as garantias de detentores desses direitos 

estarão protegidas (Artigos I, II e IV). Espera-se que a aceitação dos princípios da Convenção encoraje os 

investidores a tornar a assistência financeira possível para a compra de uma nova aeronave a ser usada na 

aviação civil internacional.” (tradução nossa) (Disponível em:  <http://www.icao.int/secretariat/legal/ 

Administrative%20Packages/geneva_en.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016). 
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assinada em Genebra, em 19 de junho de 1948, por 89 países e ratificada por 81166, dentre 

os quais o Brasil167.  

Esse tratado, até então, havia sido a mais relevante tentativa de lidar com as 

dificuldades quanto à propriedade e direitos e garantias sobre aeronaves168, mormente em 

transações internacionais. Determinava a uniformização de regra para se estabelecer a lei 

aplicável a esses equipamentos e operações relacionadas: lei de registro (lex registri), 

equivalente ao regime “de bandeira” dos navios e embarcações, substituindo a de localização 

do bem (lex situs)169.  

Nesse sentido, nota MCGAIRL: “[i]t works by displacing existing conflict of laws 

rules and allowing aircraft to carry with them the legal attributes of their country of 

registration”170. Ou seja, esse novo paradigma permitia diminuir a exposição das aeronaves 

às particularidades de cada jurisdição em que operasse, já que a regra estaria vinculada a um 

local determinado e fixo, o de matrícula, não mais o de localização do bem. 

Nesse seguimento, o tratado em questão obrigava os contratantes a reconhecerem os 

direitos de propriedade, utilização por arrendamento, hipoteca e garantias do pagamento de 

dívida, mas desde que tivessem sido constituídos segundo a lei do Estado de registro e 

inscritos no registro público local. Além disso, estabeleciam determinadas regras para a 

execução dos contratos (compra e venda em execução). 

Como se percebe, propunha um sistema relativamente simples, que não demandava 

alterações nas leis internas. Mesmo assim, países importantes optaram por não aderir à 

Convenção de Genebra, como foi o caso de Reino Unido e Japão, possivelmente, como 

sugere MCGAIRL, por julgar que abrir mão de direitos de apreensão e detenção de 

                                                 
166 Conforme informação oficial da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Disponível em: 

<http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Geneva_EN.pdf.>. Acesso em: 5 mai. 2016. 
167 BRASIL. Decreto nº 33.648, de 25 de agosto de 1953. 
168 Para a Convenção de Genebra, conforme artigo 16, a expressão “compreende célula, os motores, as hélices, 

os aparelhos de rádio e quaisquer outras peças destinadas ao serviço da aeronave, incorporadas nela ou 

temporariamente separadas da mesma”.  (BRASIL. Decreto nº 33.648, de 25 de agosto de 1953). 
169 Cf. HONNEBIER, B P. Analysing the Conflict of Laws Rule of the Convention on the International 

Recognition of Rights in Aircraft: A Topical Issue. Zeitschrift Für Luft Und Weltraumrecht: 

Vierteljahresschrift Des Instituts Für Luft Und Weltraumrecht Der Universität Köln, v. 59, n. 1, 2001, p. 23 - 

41, 2001. 
170“[ele] funciona ao substituir as normas existentes de conflito de leis e permitir que a aeronave carregue com 

ela os atributos jurídicos de seu país de registro.” (MCGAIRL, Stephen J. The 

proposed UNIDROIT Convention: international law for asset finance (aircraft). Uniform Law Review, v. 4, 

1999, p. 443, tradução nossa). 
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aeronaves em seus respectivos territórios seria desproporcional ao benefício que 

teoricamente poderiam alcançar com essa uniformização171. 

Em 1988, o Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), 

após quase quinze anos de estudos, propôs a adoção de convenção e lei modelo para 

disciplinar o leasing, inclusive em relação a aeronaves172. Contudo, contou com ratificação 

de apenas dez Estados173 e não foi ratificada pelo Brasil, de tal sorte que julgamos irrelevante 

para fins desse estudo. 

Nenhuma das convenções anteriores (com exceção da Convecção de Chicago) logrou 

grande êxito em matéria aeronáutica. No Brasil, a vigência da Convenção de Roma jamais 

afetou a reintegração de posse de aeronaves por credores174, podendo se afirmar que caiu em 

desuso. Contudo, os princípios estabelecidos pela Convenção de Genebra quanto à lei do 

local de registro foram contemplados no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), cujo 

artigo 6º dispõe que direitos reais e os privilégios de ordem privada sobre aeronaves regem-

se pela lei de sua nacionalidade175.  

A Convenção de Roma176 e a Convenção UNIDROIT sobre Leasing foram 

totalmente derrogadas pelos artigos XXIV177 e XXV178 do Protocolo no que concerne ao 

equipamento aeronáutico. A Convenção de Genebra, por sua vez, foi parcialmente 

derrogada, conforme artigo XXIII179 do Protocolo, já que continua em vigor em relação aos 

                                                 
171 MCGAIRL, Stephen J. Op. cit., p. 445. 
172 Convenção do UNIDROIT sobre Arrendamento Financeiro Internacional, assinada em Ottawa, em 28 de 

maio de 1988. Disponível em: < http://www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing>. Acesso em: 

11 nov. 2016. 
173 UNIDROIT. Unidroit Convention on International Financial Leasing. Status. Disponível em: 

<http://www.unidroit.org/status-leasing-conv-1988>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
174 BASCH, Kenneth D. Ratification of Cape Town Convention inches closer. International law office. 28 set. 

2001. Disponível em: <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Aviation/Brazil/Basch-

Rameh/Ratification-of-Cape-Town-Convention-inches-closer>. Acesso em: 10 out. 2016. 
175 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. 
176 Apesar de ser permitido aos países signatários da Convenção da Cidade do Cabo declararem a aplicação da 

Convenção de Roma, declaração nesse sentido não foi feita pelo Brasil. 
177 “1. Para um Estado Contratante que seja parte da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas 

ao Seqüestro Preventivo de Aeronaves, assinada em Roma, a 29 de maio de 1933, a Convenção prevalecerá 

sobre aquela Convenção, no que respeitar a aeronaves, conforme definido no presente Protocolo. 2. Um Estado 

Contratante da Convenção acima mencionada poderá declarar, ao tempo da ratificação, aceitação, aprovação 

ou do presente Protocolo, ou de sua adesão, que não aplicará o presente Artigo.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, 

de 15 de maio de 2013.) 
178 “A Convenção prevalecerá sobre a Convenção do UNIDROIT sobre Arrendamento Financeiro 

Internacional, assinada em Ottawa, a 28 de maio de 1988, no que respeitar aos bens aeronáuticos.” (BRASIL. 

Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
179 “Para um Estado Contratante que seja parte da Convenção sobre o Reconhecimento Internacional de Direitos 

sobre Aeronaves, assinada em Genebra, a 19 de junho de 1948, a Convenção prevalecerá sobre aquela 

Convenção, no que respeitar a aeronaves, conforme definido no presente Protocolo, e a bens aeronáuticos. Não 

http://www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing
http://www.unidroit.org/status-leasing-conv-1988
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Aviation/Brazil/Basch-Rameh/Ratification-of-Cape-Town-Convention-inches-closer
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Aviation/Brazil/Basch-Rameh/Ratification-of-Cape-Town-Convention-inches-closer
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bens não contemplados pela Convenção da Cidade do Cabo (partes e equipamentos de 

aeronaves, por exemplo180). A Convenção da Cidade do Cabo é um refinamento e reflete a 

evolução nos conceitos e no próprio modus operandi dos setores envolvidos. No que tange 

ao equipamento aeronáutico, Genebra data da década de 40, quando o transporte 

internacional, nem os equipamentos envolvidos se aproximavam da realidade atual, seja em 

volume de transações, seja em valores envolvidos, além das prevalências da economia 

estatal. 

 

2.3 Da Proposta Canadense à entrada em vigor 

 

Conforme evoluía a aviação, as três convenções se mostravam insuficientes para as 

necessidades do mercado. Os textos de Roma e Genebra, obsoletos, e o de Ottawa181, pouco 

reconhecido, não eram adequados ao contexto mundial, passados eventos como guerras, 

crises políticas e financeiras e o desenvolvimento de novas tecnologias (como o equipamento 

espacial). Proliferavam acordos ou tentativas de uniformização182, mas sem grande 

sucesso183. As regras de pluralidade de jurisdições não eram mais interessantes às operações 

comerciais, como sugere GOODE: 

                                                 
obstante, no que respeita aos direitos ou garantias não contemplados na presente Convenção, a mesma não 

prevalecerá sobre a Convenção de Genebra.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
180 Nesse sentido cf. HANLEY, Donal. The relationship between the Geneva and Cape Town conventions. 

Cape Town Convention Journal, v. 4, n. 1, p. 103-113, 2015. 
181 Sobre a evolução histórica cf. STANFORD, M.J.  From Ottawa to Cape Town: UNIDROIT’s Role in the 

modernisation of the law governing leasing and the taking of security, In: DAVIES, I. (Ed.)  Security Interests 

in Mobile Equipment. Dartmouth: Publishing Company, Ashgate Publishing Limited, 2002; STANFORD, M.J 

International law reform: the UNIDROIT Leasing Convention and the Cape Town Convention. In: World 

Leasing Yearbook, 2004. 
182 GOODE, Roy. Security Interests in Mobile Equipment: Lawmaking Lessons from the Cape Town 

Convention. Adelaide Law Review, v. 25, n. 4, 2014, p. 60. 
183 Conforme nota GOODE, ocorreram outras tentativas de uniformização, sem sucesso, nos anos anteriores: 

“[i]n the 1970s Professor Ulrich DROBNIG prepared a massive world-wide review of security interests in 

personal property on behalf of the United Nations. It was the first stage of an ambitious project that was too 

early and complex for its time and was not carried forward. […]. It is only over the past two decades, with the 

accelerating pace of market interdependency, that we have to come to appreciate the importance of a sound 

legal regime for security interests in personal property, both for domestic and for cross-border transactions, 

and the fact that property rights and their protection against insolvency need not be a no-go area for the 

harmonisation process.” - “[N]a década de 1970, o Professor Ulrich DROBNIG preparou uma análise mundial 

massiva de direitos de garantia em bens móveis em nome das Nações Unidas. Era o primeiro estágio de um 

projeto ambicioso que era muito precoce e complexo para seu tempo e não foi levado adiante. […]. É somente 

durante as duas últimas décadas, com a aceleração do ritmo de interdependência de mercado, que tivermos que 

apreciar a importância de um regime jurídico sólido para direitos de garantia em bens móveis, tanto para 

transações nacionais quanto para internacionais, e o fato de que direitos de propriedade e sua proteção contra 

insolvência não precisem de ser uma área proibida para o processo de harmonização.” (GOODE, Roy. 



69 

 

 

States all over the world have had to recognise that a diversity of national laws is 

no longer adequate to meet the needs of the market place, and that long-standing 

legal traditions, concepts and techniques, however laudable in their objectives, 

must now be modified so as to be responsive to the needs of commerce and finance, 

which require above all the minimum degree of formality and the maximum degree 

of flexibility.184 

 

Paralelamente, ocorria a transição da atividade de empresas até então estatais para 

empresas privadas. As dificuldades que decorriam da falta de uniformização e da aplicação 

da lex situs exigiam medidas para viabilizar a atividade econômica, conforme cresciam os 

custos de transação e a insegurança no setor. 

Nesse cenário, em 1988 o governo Canadense sugeriu ao UNIDROIT que iniciasse 

novo estudo sobre uniformização de leis de garantias, especificamente ao equipamento 

móvel. Reconhecia-se que a Convenção de Ottawa tinha sido apenas o primeiro passo para 

a harmonização sobre o tema185, já que deixou de lado temas importantes como elementos 

internacionais em financiamentos complexos, aos problemas para execução e cumprimento 

de contratos, aos conflitos de lei e à motivação econômica186. A sugestão foi aceita e o 

Professor Ronald C. C. Cuming, do Departamento de Direito da Universidade de 

Saskatchewan foi encarregado de elaborar o estudo, o qual foi apresentado em 1989187. 

                                                 
Harmonised Modernisation of the Law Governing Secured Transactions: General-Sectorial, Global-Regional. 

Unif. Law Rev, v. 8, p. 341-346, 2003, p. 341). Sobre o mesmo tema GOPALAN: “After analyzing the law of 

nineteen nations, Drobnig found that the differences in the treatment of secured credit were vast. The report 

suggested that it would be helpful "to consider the necessity or desirability of framing rules in this field on an 

international level, especially for the international movement of goods subject to security interests.” - “Após 

analisar a lei de dezenove nações, Drobnig descobriu que as diferenças no tratamento de crédito garantido eram 

amplas. O relatório sugeria que seria útil "considerar a necessidade ou conveniência de idealizar normas nesse 

campo em um nível internacional, especialmente para a movimentação internacional de mercadorias sujeitas a 

direitos de garantia.” (GOPALAN, Sandeep. Securing Mobile Assets: The Cape Town Convention and Its 

Aircraft Protocol. J. Int’l l. & com. Reg, p. 59-82, 2003, p. 67, tradução nossa). 
184 “Os países em todo o mundo tiveram que reconhecer que uma diversidade de leis nacionais não é mais 

adequada para atender às necessidades do mercado, e que tradições jurídicas de longa data, conceitos e técnicas, 

por mais nobres que sejam em seus objetivos, devem agora ser modificados para responder às necessidades de 

comércio e finanças, que exigem acima de tudo o grau mínimo de formalidade e o grau máximo de 

flexibilidade.” (GOODE, Roy. Harmonised Modernisation of the Law Governing Secured Transactions: 

General-Sectorial, Global-Regional. Unif. Law Rev, v. 8, p. 341-346, 2003, tradução nossa). 
185 GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development of the Cape Town Convention and Protocols. 

Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, p. 599. 
186 A integralidade do processo de elaboração da Convenção da Cidade do Cabo (Preparatory Work) está 

disponível em arquivos eletrônicos e pode ser acessada em: <http://www.unidroit.org/prepwork-

2001capetown>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
187 CUMING, Ronald C.C. International Regulation of Aspects of Security Interests in Mobile Equipment. 

Uniform Law Review, 1991. 

http://www.unidroit.org/prepwork-2001capetown
http://www.unidroit.org/prepwork-2001capetown
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Os resultados apresentados pelo ilustre Professor indicavam os benefícios, 

principalmente econômicos, da adoção da Convenção. Por isso, o UNIDROIT preparou 

questionário188 sobre os principais pontos da proposta, tais como direitos de garantia, regras 

de lei aplicável e tipos de equipamento e em 1990 o distribuiu para todos os países que 

faziam parte do Instituto (além de Brasil, Islândia e Nova Zelândia), entidades privadas e 

outras organizações internacionais. 93 respostas foram recebidas de 29 diferentes 

jurisdições, inclusive do Brasil189, e compiladas em relatório. Um grupo de trabalho foi 

estabelecido em 1992, presidido pelo Professor Sir Roy Goode, do Departamento de Direito 

da Universidade de Oxford, que identificou os pontos essenciais para o projeto de 

convenção, concluindo pela viabilidade da proposta. Segundo GOODE, “[t]he new 

instrument would deal with security interests in mobile equipment, covering not only security 

in the traditional sense but also the interests of conditional sellers and lessors”190. Logo 

percebeu-se que um trabalho da magnitude do que se propunha somente seria alcançável se 

fosse restrito a um grupo determinado de bens: equipamentos móveis e de alto valor nos 

setores aeronáutico, ferroviário e aeroespacial191, sem prejuízo do desenvolvimento posterior 

de protocolos adicionais em outras áreas (como agricultura e mineração)192. 

Novos grupos e subgrupos foram estabelecidos nos anos seguintes, com intensa 

produção de materiais e de minutas. Destacamos que o envolvimento da indústria foi 

expressivo, principalmente a aeronáutica, de modo que em 1996 as principais fabricantes de 

aeronaves, Boeing e Airbus, estabeleceram um grupo de trabalho (Aviation Working Group 

– AWG) congregando bancos, fabricantes de componentes e advogados. Esse grupo 

apresentou memorando conjunto com suas considerações sobre a proposta.  A participação 

da indústria foi fundamental, como aponta GOPALAN: “[t]he Cape Town Convention is the 

                                                 
188 UNIDROIT. Study LXXII - Doc. 2  International Regulation of Certain Aspects of Security Interests in 

Mobile Equipment: Questionnaire – December 1989. Disponível em: <http://www.unidroit.org/english/ 

documents/1989/study72/s-72-02-e.pdf>. Acesso em 12 jan. 2016. 
189 Segundo consta da compilação preparada pelo UNIDROIT no Brasil apresentaram comentários o escritório 

de advocacia Pinheiro Neto Advogados e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL). 
190 “[o] novo instrumento lidaria com esses direitos de garantia em equipamentos celulares, cobrindo não 

apenas garantia no sentido tradicional, mas também as garantias de vendedores e credores condicionais” 

(GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development of the Cape Town Convention and Protocols. 

Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, p 599, tradução nossa). 
191 GOODE, Roy. Harmonised Modernisation of the Law Governing Secured Transactions: General-Sectorial, 

Global-Regional. Uniform. Law Review, v. 8, p. 341-346, p. 263. 
192 GOODE, Roy. The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment: a driving force 

for international asset-based financing. Uniform Law Review, v. 7, 2002, p. 5. 

http://www.unidroit.org/english/documents/1989/study72/s-72-02-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/%20documents/1989/study72/s-72-02-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/%20documents/1989/study72/s-72-02-e.pdf
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herald of a new era where harmonization endeavours owe their success more to the demands 

of industry than those of academics or lawmakers.”193  

Na continudade dos trabalhos de elaboração, GOODE reporta os temas mais 

discutidos: 

 

So there was clear support for a uniform law project. Even so, we proceeded 

cautiously. A restricted exploratory group was set up which would take as its 

starting point a rule of recognition as regards the validity of security interests but 

would formulate substantive priority rules. A broad view was to be taken of the 

concept of security, embracing not only security in the traditional sense but also 

sales under reservation of title and leases. The group concluded that the project 

was both useful and feasible. It favoured the creation of a sui generis international 

interest derived from the Convention itself and constituting a right in rem. If this 

were found not to be feasible there should be a rule of recognition of a security 

interest created either under the law of the nationality registration of the 

equipment (as for aircraft) or under the law of the debtor’s principal place of 

business. The Convention should include some basic default remedies and priority 

rules.194 

 

A International Air Transport Association (IATA) e a Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI) aderiram ao projeto e em fevereiro de 1998, na 77ª sessão do Conselho 

Diretor do UNIDROIT foi apresentada a minuta da convenção, com quatro objetivos 

principais: 

 

The draft Convention on International Interests in Mobile Equipment has four 

primary objectives: to give international protection to security interests in high-

value, uniquely identifiable mobile equipment; to provide the holders of such 

interests with a basic range of default remedies that can be expeditiously 

exercised; to provide a regime by which those interests can be perfected by 

registration, thereby enabling third parties to discover their existence; and to lay 

down rules for the recognition and priority of those interests, both within and 

outside the debtor’s bankruptcy.195 

                                                 
193 “[a] Convenção da Cidade do Cabo é o arauto de uma nova era na qual os esforços de harmonização devem 

seu sucesso mais às demandas do setor do que àquelas de acadêmicos ou legisladores.” (GOPALAN, Sandeep. 

Harmonization of Commercial Law: Lessons from the Cape Town Convention on International Interests in 

Mobile Equipment. Law & Business Review of the Americas, 2003, p. 270, tradução nossa). 
194 “Então, houve um claro suporte para um projeto de lei uniforme. Mesmo assim, procedemos com cautela. 

Um grupo de exploração restrito foi estabelecido que consideraria como seu ponto inicial uma norma de 

reconhecimento quanto à validade de direitos de garantia, mas formularia normas de prioridade substantiva. 

Uma ampla visão deveria ser tomada do conceito de garantia, abrangendo não somente garantia no sentido 

tradicional mas também vendas sob reserva de titularidade e arrendamentos. O grupo concluiu que o projeto 

era tanto útil quanto viável. Ele favorecia a criação de uma garantia internacional sui generis derivada da 

própria Convenção e constituindo um direito in rem. Se isso fosse descoberto como não sendo viável haveria 

uma norma de reconhecimento de um direito de garantia.” (GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the 

Development of the Cape Town Convention and Protocols. Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012,  p. 601, 

tradução nossa). 
195 “A minuta da Convenção Relativa a Garantias Internacionais sobre Equipamentos Móveis tem quatro 

objetivos primários: dar proteção internacional aos direitos de garantia em equipamentos celulares de alto valor, 
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Nos três anos seguintes o texto passou por incontáveis revisões (em sessões 

conjuntas, grupos de estudo específicos e grupos de revisão).  

Finalmente, sob coordenação conjunta do UNIDROIT e OACI, foi realizada, entre 

29 de outubro e 16 de novembro de 2001 (meses após os atentados de 11 de setembro), a 

Conferência Diplomática para Adoção de Convenção Relativa ao Equipamento Móvel e 

Protocolo Aeronáutico na Cidade do Cabo, que resultou no texto vigente da Convenção e do 

Protocolo196. Participaram delegações de 68 Estados e 14 Organizações Internacionais, 

dentre os quais o Brasil, conforme analisamos em item oportuno. No total, 55 Estados 

ratificaram a Convenção ao término da Conferência. Nos termos do artigo 49(1) da 

Convenção197 e XXVIII(1)198 do Protocolo, a Convenção entrou em vigor em 1º de março 

de 2006, três meses após a oitava ratificação199. 

Hoje, a Convenção conta com 72 Estados Contratantes e uma Organização de 

Integração Econômica Regional200 (a União Europeia). Por sua vez, o Protocolo foi 

ratificado por 65 Estados Contratantes e uma Organização de Integração Econômica 

                                                 
unicamente identificáveis; fornecer aos detentores dessas garantias uma gama básica de recursos jurídicos de 

inadimplemento que possam ser rapidamente exercidos; fornecer um regime pelo qual essas garantias possam 

ser formalizadas por registro, dessa forma possibilitando que terceiros descubram sua existência; e estabelecer 

normas para o reconhecimento e a prioridade dessas garantias, tanto dentro quanto fora da falência do devedor.” 

(GOODE, R. Transcending the boundaries of Earth and Space: the preliminary draft UNIDROIT Convention 

on International Interests in Mobile Equipment. Uniform Law Review, v. 3, 1998, p. 56, tradução nossa). 
196 Haviam discussões inclusive de inserir no título da Convenção referência ao UNIDROIT, mas preferiu o 

Secretário Geral de referido instituto homenagear a cidade em que a conferência ocorreu, pela primeira vez na 

África do Sul. (GOODE, Roy. The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment: a 

driving force for international asset-based financing. Uniform Law Review, v. 7, 2002, p. 3). 
197 “Artigo 49 - Entrada em vigor 

1. A presente Convenção entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao término de um período de três 

meses após a data de depósito do terceiro instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas 

somente no que respeitar a uma categoria de bens à qual um Protocolo se aplique: 

(a) a contar de entrada em vigor daquele Protocolo; 

(b) sem prejuízo das disposições daquele Protocolo; e 

(c) entre os Estados Partes na presente Convenção e naquele Protocolo.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de 

maio de 2013). 
198 Artigo XXVIII - Entrada em vigor 

1. O presente Protocolo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao término de um período de três 

meses após a data de ratificação do oitavo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, entre os 

Estados que tiverem depositado esses instrumentos. (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
199 Os oito primeiro Estados a ratificar a Convenção foram: Estados Unidos, Malásia, Irlanda, Omã, Paquistão, 

Etiópia, Nigéria e Panamá (UNIDROIT. Convention on International Interests in Mobile Equipment. Status. 

Disponível em: < http://www.unidroit.org/status-2001capetown>. Acesso: em 11 nov. 2016). 
200 UNIDROIT. Convention on International Interests in Mobile Equipment. Status. Disponível em: < 

http://www.unidroit.org/status-2001capetown>. Acesso: em 11 nov. 2016. 

http://www.unidroit.org/status-2001capetown
http://www.unidroit.org/status-2001capetown
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Regional201. Por isso, é considerada um dos mais bem-sucedidos casos de uniformização e 

elaboração de tratados em Direito Internacional. Para MOONEY, “[b]y any measure, the 

Convention has proven to be the most successful international secured transactions 

instrument ever implemented”202. Para GOPALAN, é o instrumento mais importante em 

matéria de direito internacional privado da atualidade203.  

Notamos ainda que, pela complexidade dos sistemas de declarações e notificações 

previstos na Convenção, o UNIDROIT foi apontado como Depositário Oficial, cabendo ao 

instituto auxiliar no processo de implementação dos Estados Contratantes, organizar 

seminários sobre o assunto e preparar relatórios sobre a aplicação do tratado204. Ademais, 

foi criado um jornal acadêmico205 específico para as questões relativas à Convenção da 

Cidade do Cabo e um grupo de estudos permanente206 a ela dedicado. 

Conforme assevera CASELLA sobre a uniformização do direito e a conclusão do 

processo: 

 

A uniformização do direito pode ser feita de formas diversas, conforme sejam estas 

de caráter vinculante ou não vinculante. Dentre as formas de caráter vinculante de 

uniformização do direito, destacam-se as conhecidas convenções internacionais, 

celebradas em conferencia e depois ansiosamente aguardando-se sua ratificação 

por número significativo de Estados.207 

 

2.4 Justificativas para o êxito 

 

Mas ao que se deve atribuir o sucesso da Convenção da Cidade do Cabo? 

Entendemos que, além da motivação econômica, analisada em tópico específico e 

                                                 
201 UNIDROIT. Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters 

Specific To Aircraft Equipment. Status. Disponível em: < http://www.unidroit.org/status-2001capetown-

aircraft>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
202 MOONEY, Charles W. Jr. The Cape Town Convention’s Improbable-but-Possible Progeny Part One: An 

International Secured Transactions Registry of General Application. Faculty Scholarship. Paper 1394, 2014, 

p. 4. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1394>. Acesso em: 25 set. 2016. 
203 GOPALAN, Sandeep. Harmonization of Commercial Law: Lessons from the Cape Town Convention on 

International Interests in Mobile Equipment. L & Bus Rev, 2003, p. 255. 
204 Sobre esse assunto, cf. ATWOOD, John. Depositary update. Cape Town Convention Journal, v. 1, n. 1, p. 

147-159, 2012. 
205 Cape Town Convention Journal. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/loi/rcap20>. Acesso em: 15 

nov. 2016. 
206 Cape Town Convention Academic Project. Liderado pelas Universidades de Oxford e de Washington, com 

participação do UNIDROIT e do AWG. Disponível em: <http://ctcap.org/>. Acesso em: 15 nov. 2016. 
207 CASELLA, Paulo Borba. Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos ao Contratos Comerciais 

Internacionais. In CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCOSUL – 

Após o término do período de transição. SP: LTr, 1996, p. 102 

http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1394
http://www.tandfonline.com/loi/rcap20
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considerada nos estudos de viabilidade do projeto, dois pontos tem grande relevância: (i) a 

estrutura de convenção quadro com protocolos específicos adicionais e mecanismos de 

declarações opcionais de exclusão (opt-out) e de aplicação (opt-in) e (ii) a participação ativa 

da indústria, especialmente a aeronáutica.  

 

2.4.1 Estrutura 

 

Vários modelos são viáveis para estabelecer harmonização no Direito, como 

convenções, tratados, etc. No caso em que analisamos, optou-se por tratado internacional ao 

invés de uma lei modelo (que a propósito havia se mostrado ineficiente na Convenção de 

Ottawa). Todavia, não um tratado qualquer, mas novo método de elaborar direito 

internacional, como defende SUNDAHL208.  

A sugestão inicial na década de 90 contava com apenas cinco artigos que cobriam 

três aspectos principais (insolvência, garantia internacional e lei aplicável)209. Naquele 

primeiro momento foi proposto um texto único, que lidaria em conjunto com o equipamento 

aeronáutico, espacial e ferroviário. No entanto, ainda que mais amigável aos usuários, essa 

proposta logo enfrentou dificuldades em virtude das particularidades de cada tipo de 

equipamento, que traziam questões de difícil superação (ou harmonização). Não se 

alcançava um consenso entre os responsáveis pelas minutas e isso ameaçava o processo de 

negociação.  

Os trabalhos do grupo específico sobre equipamento aeronáutico estavam travados 

pelo progresso mais lento nos grupos ferroviário e espacial. Até que o Diretor Jurídico da 

IATA propôs uma solução considerada brilhante: partir o texto em um instrumento principal, 

um tratado “quadro”, de aplicação geral (a convenção), a ser complementado por 

instrumentos específicos de cada equipamento (os protocolos)210. Nas palavras de GOODE: 

                                                 
208 SUNDAHL, Mark J. The “Cape Town Approach”: A New Method of Making International Law. Columbia 

Journal of International Law, n. 44, 2006, p. 341. 
209 GOODE, Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development of the Cape Town Convention and Protocols. 

Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, p. 602. 
210 No entanto, não foi consenso, enfrentando críticas principalmente da OACI, conforme aponta o próprio 

autor da proposta, CLARK: “For its part, the ICAO Secretariat had some difficulty in accepting and 

accommodating input from the two non-governmental entities as full partners in the negotiating process despite 

the very significant contribution of both to the success of the treaty-drafting process. Furthermore, it was only 

at the very end of the negotiations that ICAO abandoned its earlier stance strongly favoring a "single 

instrument," and reluctantly agreed to accept the Convention plus Protocol approach, partly in an effort to 

help ensure that ICAO be designated the Depositary for the Aircraft Protocol.” “De sua parte, a Secretaria da 
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How, for example, was the work on aircraft objects to avoid being held up pending 

progress with railway rolling stock and space assets? That was where Lorne 

Clark, General Counsel of the International Air Transport Association (IATA), 

came up with a brilliant solution. Why not adopt a two-instrument approach: a 

framework Convention which would apply to all three categories of assets without 

differentiation and then separate Protocols for each category of asset, which 

would, unusually, control the Convention, adapting it to the needs of the particular 

industry sector affected, while allowing each group to proceed at its own pace. 

Interestingly, this proved quite controversial.211 

 

Logo notaram-se as vantagens desse caminho, principalmente quanto ao nível de 

simplicidade e transparência que se poderia alcançar, já que a convenção principal não 

estaria “contaminada” por regras muitas vezes aplicáveis somente a uma categoria de bem 

(como é o caso de previsões de canceleamento de matrícula ou deregistro212, particulares a 

aeronaves).  

Além disso, evitou a elaboração de diversos tratados distintos, o que demandaria 

algumas conferências diplomáticas para conclusão213. Nesse sentido SUNDAHL reporta a 

dificuldade em se alcançar um consenso: “[t]he decline of treaties in the area of commercial 

law has resulted from the extreme difficulty of reaching agreement among various nations 

regarding rules that would govern commercial transactions”214. 

                                                 
OACI tinha alguma dificuldade em aceitar e acomodar contribuição das duas entidades não governamentais 

como parceiros completos no processo de negociação apesar da contribuição muito significativa do sucesso do 

processo de elaboração do tratado. Além disso, foi somente bem no final das negociações que a OACI 

abandonou sua postura anterior favorecendo fortemente um "único instrumento”, e concordou com relutância 

em aceitar a abordagem da Convenção mais o Protocolo, parcialmente em um esforço para ajudar a garantir 

que a OACI seja designada o Depositário para o Protocolo de Aeronave.” (CLARK, Lorne. The 2001 Cape 

Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and Aircraft Equipment Protocol: 

Internationalizing Asset-based Financing Principles for the Acquisition of Aircraft and Engines. J.Air L.& 

Com, v. 69, n. 3, 2004, p. 16, tradução nossa). 
211 “Como, por exemplo, era o trabalho nas aeronaves objeto para evitar ser restringida na pendência do 

progresso com material ferroviário e ativos espaciais? Foi quando Lorne Clark, Diretor Jurídico da Associação 

de Transporte Aéreo Internacional (IATA), veio com uma solução brilhante. Por que não adotar uma 

abordagem de dois instrumentos: uma Convenção de estrutura que seria aplicável a todas as três categorias de 

ativos sem diferenciação e então Protocolos separados para cada categoria de ativo, que, extraordinariamente, 

controlaria a Convenção, adaptando-a às necessidades do setor da indústria específica afetada, e ao mesmo 

tempo permitindo que cada grupo proceda em seu próprio ritmo. Curiosamente, isso provou ser um tanto 

controverso.” (GOODE Roy. From Acorn to Oak Tree: the Development of the Cape Town Convention and 

Protocols. Uniform Law Review, v. 17, parte 4, 2012, p. 603, tradução nossa). 
212 Na terminologia adotada no setor aeronáutico, “deregistrar” uma aeronave significa proceder com o 

cancelamento da matrícula junto ao registro aeronáutico ou autoridade de aviação civil competente, de acordo 

com o Capítulo III da Convenção de Chicago (BRASIL. Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946). Nesse 

sentido cf.: PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 
213 Ibidem, p. 604. 
214 “[a] queda de tratados na área de direito comercial resultou da extrema dificuldade de chegar a um acordo 

entre várias nações a respeito de normas que regeriam transações comerciais.” (SUNDAHL, Mark J. The “Cape 
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A proposta de separação valia-se do fato de que entre todos os equipamentos móveis 

havia um grau elevado de similaridades e pontos de contato sob o prisma jurídico 

(mobilidade, alto valor, sujeição às regras falimentares, etc.). Isso permitia concentrar regras 

gerais em instrumento único, com ajustes por protocolos. Para garantir a efetividade dos 

protocolos, foram inseridas cláusulas de prevalência das disposições dos instrumentos 

específicos, conforme artigos 6º e 49 da Convenção e que seguem o critério da 

especificidade. Outrossim, ambos os instrumentos devem ser lidos e interpretados em 

conjunto. 

Para SUNDAHL, esse modelo “is perhaps the more important contribution of the 

Cape Town Convention to the field of international law, namely, the convention's innovative 

structure which promises to have a profound effect on the future formation of international 

law”215. Defende o autor inclusive a aplicação desse método para outras áreas do direito, 

como direito falimentar e de ambiental, principalmente quando lidarem com matérias 

complexas216.  

Até então protocolos haviam sido utilizados para fins de assinatura, aditivo, artigos 

opcionais e complementação, mas não da maneira que ocorreu na Conferência. Com base na 

definição de tratado no artigo 2º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados217, que 

permite um instrumento único, ou dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 

denominação específica, essa alternativa encontra respaldo. 

Outra inovação do modelo adotado prevê que a Convenção somente entra em vigor 

para o Estado contratante mediante a vigência de um dos protocolos, vigorando não por si 

só. Dessa forma, um Estado pode primeiro aderir à Convenção e posteriormente decidir 

sobre a assinatura de qualquer um dos protocolos conforme conveniente. Os termos do 

instrumento principal, gerais, enfrentam pouca resistência e podem ser superados pelas 

disposições dos específicos, facilitando a negociação entre Estados. Isso permite entender 

porque tantas ratificações da Convenção durante a Conferência Diplomática.  

                                                 
Town Approach”: A New Method of Making International Law. Columbia Journal of International Law,  n. 

44, 2006, p. 341, tradução nossa) 
215 “é talvez a contribuição mais importante da Convenção da Cidade do Cabo para o campo de direito 

internacional, a saber, a estrutura inovadora da convenção que promete ter um profundo efeito na futura 

constituição do direito internacional.” (SUNDAHL, Mark J. Op. cit., p. 342, tradução nossa). 
216 SUNDAHL, Mark J. Op. cit., p. 373. 
217 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
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Dentre inúmeras classificações possíveis aos tratados internacionais merece 

destaque, no contexto da Convenção da Cidade do Cabo, aquela que diferencia os 

instrumentos quanto à possibilidade de adesão posterior. Ou seja, tratados abertos (em 

contrapartida aos fechados), que permitem a adoção pelos Estados que não participaram das 

discussões preliminares218. É isso que se observa no caso da Convenção objeto deste 

trabalho, inclusive na modalidade ilimitada e incondicionada. Isso porque qualquer Estado 

que não tenha sido um dos signatários do instrumento na Cidade do Cabo em 2001 pode 

aderir ao tratado, sem que se imponha condição de qualquer natureza. Nem mesmo a adoção 

de um dos protocolos é obrigatória, podendo o Estado optar por aderir ao texto principal (a 

Convenção) para posteriormente aderir ao protocolo que lhe interessar. O que é vedado, 

contudo, é a adesão ao protocolo como primeiro instrumento, o que implica dizer que a 

adesão a este é condicionada à adesão à Convenção, logicamente. 

Em se tratando de facilitação de negociação diplomática, salutar, foi a medida de 

incluir mecanismos de declarações opcionais de exclusão (opt-out) e de aplicação (opt-in). 

Esse método, igualmente inédito, se diferencia das “reservas” comumente analisadas no 

Direito Internacional.  

O sistema de declarações permitiu maior compatibilização entre os textos e 

disposições de direito interno, particulares em cada Estado contratante, permitindo 

flexibilidade, conforme aponta GOODE219, operando por meio de inclusão de dispositivos 

para ajustes de pontos controversos, os quais, durante as negociações preliminares se 

mostraram difíceis para se alcançar um consenso. Por exemplo a determinação dos tribunais 

competentes (artigo 53 da Convenção) e escolha da lei aplicável (artigo VIII do Protocolo). 

Para esses assuntos o mecanismo de declaração possibilita maior flexibilização, o que não 

implica dizer que permitem o distanciamento dos princípios e critérios de uniformidade dos 

instrumentos. Pelo contrário, gera maior previsibilidade ao limitar declarações a artigos 

determinados e, em um dos mais importantes (questões de insolvência) atribuir aos Estados 

a opção de escolha entre dois modelos preestabelecidos, um (A) brando (soft) e (B) um mais 

gravoso (hard). Essa declaração é obrigatória e o Estado contratante sempre deve optar e 

declarar qual irá aplicar, podendo apenas escolher entre um ou outro. 

                                                 
218 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 

1969). 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 70. 
219 GOODE, Roy. Security Interests in Mobile Equipment: Lawmaking Lessons from the Cape Town 

Convention. Adelaide Law Review, v. 25, n. 4, 2014, p. 66. 
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Segundo SUNDAHL, ao analisar os três regimes jurídicos (por protocolo/ 

equipamento), “a high degree of uniformity is maintained among the three rule sets. This 

ability to maintain a substantial level of uniformity-while still permitting certain rules to be 

tailored to the specific needs of different industries-is the great achievement of the Cape 

Town Convention.”220 

Esse autor, em artigo sobre a particularidade do modelo adotado na Convenção da 

Cidade do Cabo, apresenta dez vantagens do modelo: flexibilidade de negociações, 

uniformização em setores particulares, implementação mais célere, permitir criar regras 

rígidas (hard law)  para cada setor específico por não precisar ser uniforme geral, não 

requerer negociação de tratados separados, permitir ser usada como base para os protocolos, 

poder influenciar outros setores a desenvolver protocolos, poder convencer Estado a assinar 

a Convenção e esperar momento oportuno por um protocolo, facilitar trabalhos diplomáticos 

ou que países podem assinar o protocolo que preferir, permitir clareza técnica no texto da 

Convenção221. Nesse cenário, referindo-se às dificuldades que impediam o avanço do projeto 

por conta das particularidades de cada jurisdição e, especialmente, as diferenças entre 

sistemas jurídicos, relembra GOODE sobre o sistema de declaração: 

 

A solution to the third issue was first propounded by Boeing and Airbus on behalf 

of the AWG, namely to make certain provisions optional, thus allowing 

Contracting States to decide whether provisions on particularly sensitive matters 

should or should not apply. This proposal developed into a highly sophisticated 

declaration system consisting of four categories: opt-in declarations, relating to 

provisions not applicable in a Contracting State unless it made a declaration 

adopting them; opt-out declarations, enabling a Contracting State to exclude 

provisions that would otherwise apply to it; declarations relating to a Contracting 

State's own laws, in particular laws relating to non-consensual rights or interests 

which were to have priority or to be registrable under the Convention; and a few 

mandatory declarations.222 

                                                 
220 SUNDAHL, Mark J. Op. cit., p. 360. 
221 “um alto grau de uniformidade é mantido entre os três conjuntos de norma. Essa capacidade de manter um 

nível substancial de uniformidade - e ao mesmo tempo ainda permitindo que determinadas normas sejam 

personalizadas de acordo com as necessidades específicas de diferentes setores - é a grande conquista da 

Convenção da Cidade do Cabo.” (SUNDAHL, Mark J. Op. cit., p. 360-364, tradução nossa). 
222 “Uma solução para a terceira questão foi primeiro proposta pela Boeing e pela Airbus em nome da AWG, 

a saber, tornar determinadas disposições opcionais, dessa forma permitindo que os Países Contratantes decidam 

se as disposições sobre questões especificamente sensíveis devem ou não ser aplicáveis. Essa proposta se 

desenvolveu em um sistema de declaração altamente sofisticado consistindo em quatro categorias: declarações 

de opção de inclusão, em relação a disposições não aplicáveis em um País Contratante, a menos que ele tenha 

feito uma declaração as adotando; declarações de opção de não inclusão, possibilitando que um País 

Contratante exclua as disposições que de outro modo seriam aplicáveis a ele; declarações em relação às próprias 

leis do País Contratante, especificamente as leis em relação a direitos não consensuais ou garantias que tinham 

que ter prioridade ou ser passíveis de registro de acordo com a Convenção; e algumas declarações obrigatórias.” 
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Entendemos que, apesar das peculiaridades apresentadas acima, esse método pode 

ser enquadrado no conceito de reservas tutelado pelo artigo 2o, 1o, d, da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados (CVDT)223. Nesse sentido vale o ensinamento de MAZZUOLI, 

que leciona que não importa a denominação (reserva, declaração, etc.) quando se percebe o 

intuito de excluir ou modificar efeitos jurídicos de certas disposições tratadistas224. 

Entendemos, assim, que as declarações da Convenção e do Protocolo são espécie de reserva, 

já que modificam o conteúdo de disposições do tratado substancialmente. Com direito a uma 

ressalva: reservas condicionadas e limitadas. Isso porque, a Convenção e Protocolo vedam 

aos Estados fazer qualquer reserva aos textos, salvo naqueles artigos expressamente 

autorizados, valorizando-se a previsibilidade mesmo nesse ínterim, como se depreende do 

artigo 56 da Convenção. Por fim, podemos notar que tais reservas condicionadas, vez que 

expressamente autorizadas pelo texto da Convenção e do Protocolo não dependem de 

aceitação por parte dos demais Estados contratantes, por força do artigo 20 da CVDT225. 

 

2.4.2 Participação da indústria 

 

Ao analisar as mudanças institucionais e desenvolvimento histórico da economia, 

NORTH nota que “the parties to an exchange will devote resources to influencing the 

political decision makers to alter the rules.”226 Esse envolvimento de agentes privados na 

elaborações de leis pode ser verificado em relação à Convenção e ao Protocolo, processo 

beneficiado pela participação ativa da indústria da aviação, principalmente de grandes 

fabricantes e bancos financiadores. Logo no início dos estudos preparatórios, tendo em vista 

o caráter econômico do tratado, chegou-se à conclusão que a proposta não avançaria, à 

menos que tivesse respaldo dos agentes de mercado227. O próprio questionário elaborado por 

                                                 
(GOODE, Roy. Transnational Commercial Law and the Influence of the Cape Town Convention and Aircraft 

Protocol. 50 Canadian Business. Law Journal, n. 186, 210, 2011, p. 205, tradução nossa). 
223 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
224 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 

1969). 2. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 102. 
225 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
226 “as partes de uma troca deverão devotar recursos para influenciar os tomadores de decisão política para 

alterar as normas.” (NORTH, Douglass Cecil. Structure and change in economic history. New York: W. W. 

Norton & Company, Inc., 1981, p. 18, tradução nossa). 
227 GOODE, Roy. Op. cit., p. 202. 
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CUMMING demonstra a importância atribuída aos entes privados, convidados a participar 

do processo de elaboração. 

Esse fato agregou dois benefícios: a aplicabilidade pratica do tratado e a celeridade 

das negociações. A coesão dos agentes de mercado em busca de um fim comum afastava 

discussões retóricas e puramente acadêmicas228. Basicamente, nesse processo, a indústria se 

autorregulava, redigindo um tratado meticulosamente ajustado para as necessidades do nicho 

de mercado. Os entes privados, dispondo de recursos, investiram largamente na proposta, 

sem poupar quaisquer esforços, ao perceberem os benefícios que poderiam alcançar com a 

implementação229. O Aviation Working Group (AWG) promoveu maior celeridade, 

centralizando e consolidando comentários recebidos em escala mundial, além de promover 

a Convenção para Governos, organizações e companhias230, pautando-se pelo objetivo 

comercial do tratado, em busca das vantagens econômico-financeiras que este propiciava. 

Como bem recorda GOODE: 

 

The success of the Cape Town Convention and Aircraft Protocol is in large 

measure due to extensive consultation, a focus on clear rules uncluttered by the 

complexities of domestic legislation and the investment by the aviation industry of 

a huge amount of effort and resources to ensure a high quality product that met 

the industry's needs and to promote ratification of the two instruments around the 

world. Led by an American lawyer, Jeffrey Wool (who became UNIDROIT's 

consultant on the project), AWG developed into a powerful force, which with 

others (including IATA) contributed greatly to the shaping of these two 

instruments and to their adoption by states in a form that would give maximum 

benefits. Their work is a testament to the maxim: the more you put in, the more 

you get out.231 

 

                                                 
228 GOODE, Roy. Harmonised Modernisation of the Law Governing Secured Transactions: General-Sectorial, 

Global-Regional. Unif. Law Rev, v. 8, p. 341-346, 2003. 

GOPALAN, Sandeep. Harmonization of Commercial Law: Lessons from the Cape Town Convention on 

International Interests in Mobile Equipment. L & Bus Rev, 2003, p. 268. 
230 GRAY, Donald G.; MARASCO, Auriol. The Cape Town Convention: where is Canada?. Air and Space 

Lawyer, jul. 2011. 

 
231 “O sucesso da Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo de Aeronave é uma ampla medida devido a 

extensiva consulta, um foco em normas claras organizadas pelas complexidades da legislação nacional e o 

investimento pelo setor de aviação de uma enorme quantidade de esforço e recursos para garantir um produto 

de alta qualidade que atenda às necessidades do setor e promova a ratificação dos dois instrumentos em todo o 

mundo. Liderada por um advogado Americano, Jeffrey Wool (que se tornou consultor da UNIDROIT no 

projeto), a AWG desenvolveu uma força poderosa, que com outras (inclusive a IATA) contribuiu grandemente 

para a formação desses dois instrumentos e para sua adoção por países em uma forma que concederia benefícios 

máximos. O trabalho deles é um testamento para a  máxima: quanto mais você coloca, mais você obtém.” 

(GOODE, Roy. Security Interests in Mobile Equipment: Lawmaking Lessons from the Cape Town 

Convention. Adelaide Law Review, v. 25, n. 4, 2014, p. 69, tradução nossa). 
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A atuação coordenada desses entes encontrou maior respaldo no que concerne o 

equipamento aeronáutico, razão pela qual o Protocolo em vigor e com histórico de aplicação. 

Os setores espacial e ferroviário, todavia, não lograram o mesmo êxito. 

 

2.5 Críticas à Convenção 

 

Não obstante a doutrina quase unânime em favor da Convenção e do Protocolo, 

especialmente face à relevância do tema e benefícios alcançados pela implementação, há 

(pequena) parcela que não compartilha essa visão, criticando o tratado.   

CRANS, advogado praticante na Holanda, foi o principal questionador da 

Convenção. Ele atacou a viabilidade do instrumento e do arcabouço em jurisdições que já 

possuíam meios efetivos para a proteção de credores (e do investimento). Além disso, não 

concordava com o que entendia ser uma nova classe de credores (na visão do autor)232, que 

recebiam tratamento privilegiado. 

Teceu críticas também ao imperialismo de se estabelecer o Registro Internacional em 

países desenvolvidos (e não em Bangladesh, por exemplo) e ao fato de que proteger 

financiamentos de grande valor não é isonômico, já que operações de menor monta, em 

regra, não poderiam se beneficiar das regras da Convenção. Por fim, defendeu que seria 

desnecessário um novo modelo, já que existia a Convenção de Genebra. Esse autor 

apresentava grande preocupação com os conflitos entre a Convenção, influenciada pelo 

common law, com sistemas civilistas. Transcrevemos a conclusão de CRANS em artigo de 

1998: 

 

At this stage I believe that the Convention and the Protocol are too broadly and 

vaguely formulated to provide a serious alternative to the Geneva Convention. The 

Convention and the Protocol are so apparently inspired by, and focus to such a 

large extent on, financial interests and Anglo-American legal concepts that 

fundamental legal issues and concepts rooted in civil law systems are being 

ignored. The creation of a separate class of creditors, being financiers/lessors of 

big ticket assets, which have special rights and remedies raises philosophical, 

ethical and political questions in addition to legal questions which cannot be 

answered easily.233 

                                                 
232 CRANS, Berend J.H. The Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment and the 

Aircraft Equipment Protocol: Some Critical Observations. Air and Space Law, v. 23, pt. 6, p. 277-282, 1998. 
233 “Nesse estágio acredito que a Convenção e o Protocolo sejam formulados de forma muito ampla e vaga 

para fornecer uma alternativa séria para a Convenção de Genebra. A Convenção e o Protocolo são 

aparentemente inspirados por, e focam em uma ampla extensão, as garantias financeiras e conceitos jurídicos 

Anglo-Americanos que questões jurídicas fundamentais e conceitos enraizados nos sistemas de direito civil 
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Com o devido respeito, entendemos que as preocupações não se justificam: hora 

apresentam uma visão deturpada dos objetivos da Convenção, hora carecem de 

fundamentação proveniente do correto entendimento dos mecanismos, artigos e medidas 

propostas. O próprio autor reconheceu, no ano 2000, que algumas alterações haviam sido 

implementadas mas que os principais problemas permaneceriam234. 

Após implementação da Convenção e do Protocolo na União Europeia e nos 

territórios holandeses (parte caribenha, Aruba, Curaçao e Saint Martin)235, CRANS, apesar 

de não ter publicado nenhum outro artigo reformando sua opinião, ao que nos parece, 

compreendeu a importância dos instrumentos236. Afirmamos isso com base no fato de que o 

autor agora integra o Aviation Working Group, inclusive tendo defendido em reuniões do 

grupo de trabalho, as modificações necessárias para que a Convenção vigore plenamente na 

Holanda, não apenas nos territórios. 

Outra autora que apresentou visão pragmática sobre a Convenção e o Protocolo foi a 

brasileira RODRIGUES, que propôs em 2000 perspectiva sobre a aplicação no ordenamento 

pátrio e as dificuldades relacionadas, principalmente, no que diz respeito ao funcionamento 

do Registro Aeronáutico Brasileiro e a ideia, naquele momento, que poderia haver conflito 

com o Registro Internacional237. A autora sintetiza sua preocupação quanto à capacidade de 

os instrumentos lograrem êxito, conforme notas conclusivas em seu artigo: 

 

The Convention/Protocol represents an advance, but its success is heavily 

dependent upon a broad acceptance and on how countries will exercise the 

                                                 
estão sendo ignorados. A criação de uma classe separada de credores, sendo financiadores/credores de ativos 

caros, que têm direitos especiais e recursos jurídicos levanta dúvidas filosóficas, éticas e políticas além de 

questões jurídicas que não podem ser respondidas facilmente.” (CRANS, Berend J.H. Op. cit., p. 277-282, 

tradução nossa). 
234 BEREND, J. H. Crans, Analysing the Merits of the Proposed Unidroit Convention on International Interests 

in Mobile Equipment and the Aircraft Equipment Protocol on the Basis of a Fictional Scenario. Air & Space 

Law, v. 25, pt. 5, p. 51-56, 2000. 
235 Sobre as particularidades da ratificação pela Holanda: VAN ERP, Sjef. Security Interests Burdening 

Transport Vehicles: The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and its 

Implementation in the Netherlands and on the Dutch Caribbean Islands. Maastricht European Private Law  

Maastricht, n. 4, 2015. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2571319>. Acesso em: 12 out. 2016.   
236 CRANS, B. The Implications of the EU Accession to the Cape Town Convention. Air and Space Law, n. 

35, p. 1-7, 2010. 
237 RODRIGUES, Terena Penteado. International Regulation of Interests in Aircraft: The Brazilian Reality and 

the UNIDROIT Proposal. Journal of Air Law and Commerce, v. 65, n. 2, p. 279-310, 2000. 

https://ssrn.com/abstract=2571319
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Convention/Protocol's opt in and opt out mechanisms. Otherwise, the aviation 

industry will remain attached to a convention drafted fifty years ago.238  

 

Concordamos parcialmente com os argumentos trazidos pela autora. De fato, o Brasil 

já dispunha de mecanismos relativamente eficazes para a proteção dos interesses dos 

credores mesmo antes da vigência da Convenção, mas isso não deveria impactar a aplicação 

do tratado, já que entendemos haver complementação. Entretanto, não compartilhamos o 

entendimento sobre o Registro Internacional, ainda que pudesse estar de acordo com a 

realidade nos anos 2000, quando o Brasil ainda não havia depositado nenhuma declaração 

referente à interação entre os dois registros (pontos de entrada), fato que ocorreu anos após 

a publicação do artigo pela autora.  

A experiência prática dos dois registros (Internacional e Aeronáutico Brasileiro) 

funciona muito bem no Brasil, evidenciado superar aquelas previsões. Da mesma forma, o 

modo de implementação pela maioria dos Estados Contratantes permitiu a evolução jurídica, 

desatrelando a indústria de acordos obsoletos com os quais a autora se preocupava. 

SUNDAHL, apesar de ter tecido elogios à estrutura de protocolos específicos, apresentou 

contraponto indicando sete desvantagens desse modelo: maior complexidade e fragmentação 

em protocolos, demora na negociação de protocolos específicos, dificuldades de negociação 

de cada protocolo, risco de outros protocolos seguirem o primeiro que funcionou (building 

block), maior dificuldade para criar jurisprudência por estar atrelado a protocolos, aditivos à 

Convenção são complicados e as revisões ficam prejudicadas239. 

Há, além dessas, quem critique a participação de agentes externos. Nesse sentido, 

DEVAUX240 defende que não seriam independentes, mas sim motivados por interesses 

majoritariamente econômicos de grandes corporações (como Boeing e Airbus). Por isso a 

autora questiona a legitimidade desses participantes, adotando posição extrema de sugerir 

                                                 
238 “A Convenção/Protocolo representa um avanço, mas seu sucesso é fortemente dependente de uma ampla 

aceitação e em como os países exercerão os mecanismos de opção de inclusão ou não inclusão da 

Convenção/Protocolo. De outra forma, o setor de aviação permanecerá ligado a uma convenção elaborada há 

cinquenta anos.” (RODRIGUES, Terena Penteado. Op. cit., p. 310, tradução nossa). 
239 SUNDAHL, Mark J. The “Cape Town Approach”: A New Method of Making International Law. Columbia 

Journal of International Law, n. 44, p. 364-369, 2006. 
240 DEVAUX, Caroline. The Role of Experts in the Elaboration of the Cape Town Convention: Between 

Authority and Legitimacy. European Law Journal, v. 19, p. 843-863, 2013. 
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que a Convenção propiciaria privatização de companhias aéreas241. Não obstante essa 

mesma autora reconhece a significativa importância do tratado:  

 

The main purpose of experts—which was to contribute effective and concrete 

solutions to legal situations—was confirmed in an astonishing manner by the 

experience of the Cape Town Convention. Their effectiveness, the results of which 

can be seen by simply reading the potential effects of the Convention, is not only 

limited to proposed solutions. It also relates to the procedure established for the 

drawing up of the Convention, which allowed States to make considerable savings 

both in terms of time and money.242 

  

                                                 
241 “The economic impact assessment demonstrates that the privatisation of airline companies is a possible 

consequence of the Convention itself, as the latter facilitates the financing of company restructuring required 

to make airline companies viable for privatisation.” (DEVAUX, Caroline. The Role of Experts in the 

Elaboration of the Cape Town Convention: Between Authority and Legitimacy. European Law Journal, v. 19, 

p. 854, 2013.) 
242 “A principal finalidade de peritos — que era contribuir com soluções efetivas e concretas para situações 

legais — foi confirmada de uma forma surpreendente pela experiência da Convenção da Cidade do Cabo. Sua 

validade, cujos resultados podem ser vistos por meio de uma simples leitura dos efeitos em potencial da 

Convenção, não é apenas limitada a soluções propostas. Ela também se relaciona ao procedimento estabelecido 

para a elaboração da Convenção, que permitiu que os Países façam economias consideráveis tanto em termos 

de tempo quanto de dinheiro.” (DEVAUX, Caroline. Op. cit., p. 859, tradução nossa). 
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3. A CONVENÇÃO DA CIDADE DO CABO: BREVE PANORAMA 

 

Considerando que o escopo deste trabalho está limitado ao equipamento aeronáutico, 

analisamos os principais aspectos da Convenção e do Protocolo, já que, conforme exposto 

nas delimitações ao tema, há texto oficial consubstanciado na forma de Official Commentary 

que trata de todos os dispositivos do tratado243. Além disso, o Aviation Working Group 

preparou também material não-oficial, mas extremamente útil quanto à utilização prática dos 

instrumentos, também em nível de detalhamento ímpar.   

 

3.1 Autonomia privada na Convenção e no Protocolo 

 

No processo de elaboração da Convenção, a experiência mostrava que intervenção 

estatal que limitasse a capacidade de livre pactuação pelas partes interessadas poderia 

prejudicar a conclusão de negócios, mormente em decorrência da limitação da 

previsibilidade daqueles que são fontes de recursos financeiros. Consequementente, 

colocou-se como essencial assegurar a autonomia privada, permitindo às partes trilhar 

caminhos próprios em seus acordos, que não raramente são altamente complexos. Para 

garantir segurança jurídica, pressupõe-se que as partes irão respeitar os termos pactuados, 

em boa fé e em observância ao princípio do pacta sunt servanda. 

Dessa forma, prezando pela autonomia privada, o princípio foi inserido no 

preâmbulo244, conforme apresenta GOODE: 

 

The fifth paragraph of the Preamble reflects two further policies of the 

Convention, namely its reflection of the principles of asset-based financing and 

leasing and its recognition of the need for a high degree of party autonomy. The 

essence of such financing is the reliance placed by the creditor, when making its 

credit decision, on its ability to have effective recourse to an asset and its value to 

safeguard itself against the risk of default by the debtor. A secure and efficient 

legal regime for recovery by the creditor of assets held under security, title 

retention and leasing agreements helps to reduce risk, increase access to finance 

and lower borrowing costs. Similarly party autonomy is central to the philosophy 

of the Convention. The Convention is predicated upon a respect for mercantile 

practice as reflected in contracts and an interpretation of contracts in line with 

their accepted commercial meanings. At the same time safeguards have been 

                                                 
243 GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013 
244 “Convencidos de que essas regras devem refletir os princípios sobre os quais repousam o financiamento e o 

arrendamento garantidos por ativos e promover a necessária autonomia das partes no âmbito dessas 

modalidades de operações.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 



86 

 

provided to protect the debtor against manifestly unreasonable contractual 

provisions or behaviour and to allow a Contracting State to disapply certain 

provisions where it feels that these run counter to its fundamental policies.245 

 

Logo, pode-se afirmar que a autonomia privada é um dos pilares da Convenção. Para 

o autor, espera-se que as partes em uma transação envolvendo equipamento móvel detenham 

alto nível de conhecimento e experiência, especialmente nesse tipo de operação, sendo 

natural se esperar que os compromissos sejam honrados e cumpridos. Retomando o que 

defendemos anteriormente, essas partes não são débeis (debole). Assim também entende 

WOOL, para quem “general trend toward deference on contractual matters to the autonomy 

of sophisticated transaction parties with comparable bargaining power is readily apparent. 

This is so in the context of international legal rules. It is also evident in civil law and common 

law systems.”246
 

Como resultado da autonomia privada, comenta GOODE, as partes são livres para 

derrogar ou alterar certas disposições da Convenção nas suas relações ou estabelecer regras 

próprias, desde que não afetem o conteúdo obrigatório do tratado, da lei aplicável ou do 

foro247 dentro de limites objetivos. Nesse sentido, indica DOWNS que o tratado “somewhat 

limits party autonomy through the imposition of a few mandatory rules governing instances 

of payment default, it is generally malleable and permits parties to treat its provisions as 

default provisions that can be contracted around.”248.  

                                                 
245 “O quinto parágrafo do Preâmbulo reflete duas outras políticas da Convenção, a saber, sua reflexão dos 

princípios de financiamento com base em ativo e arrendamento e seu reconhecimento da necessidade de um 

alto grau de autonomia de parte. A essência desse financiamento é o embasamento colocado pelo credor, ao 

tomar sua decisão de crédito, em sua capacidade de ter recurso efetivo a um ativo e seu valor para se proteger 

contra o risco de inadimplemento pelo devedor. Um regime jurídico seguro e eficiente para recuperação pelo 

credor de ativos mantidos em contratos de garantia, reserva de domínio e arrendamento ajuda a reduzir o risco, 

aumentar o acesso a financiamento e custos de empréstimo mais baixos. De forma similar, a autonomia da 

parte é central para a filosofia da Convenção. A Convenção é baseada em um aspecto à prática mercantil 

refletida em contratos e uma interpretação de contratos de acordo com seus comunicados comerciais aceitos. 

Ao mesmo tempo, proteções têm sido fornecidas para proteger o devedor contra ou comportamento ou 

disposições contratuais claramente não razoáveis e para permitir que um País Contratante deixe de aplicar 

determinadas disposições quando ele considerar que essas vão contra as suas políticas fundamentais.” 

(GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 233-234, 

tradução nossa). 
246 “tendência geral para respeitar questões contratuais para a autonomia de partes de transação sofisticadas 

com poder de negociação comparável é prontamente aparente. Isso ocorre no contexto de normas jurídicas 

internacionais. Também é evidente nos sistemas de direito lei e common law.” (WOOL, Jeffrey. The Case for 

a Commercial Orientation to the Proposed UNIDROIT Convention as Applied to Aircraft Equipment. Uniform 

Law Review,  v. 2, p. 95, 1999, tradução nossa). 
247 GOODE, Roy. Op. cit., p. 24. 
248 “de certa forma limita a autonomia da parte por meio da imposição de poucas normas obrigatórias regendo 

casos de inadimplemento de pagamento, é em geral maleável e permite que as partes tratem suas disposições 
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Inafastável pela vontade das partes, o conteúdo obrigatório da Convenção encontra 

guarida no artigo 15249, que impõe a impossibilidade de derrogação de regras como a de 

notificação de venda por um credor e extinção de uma garantia por pagamento pelo 

devedor250. Por óbvio que esse poder de derrogação é limitado às relações entre as partes, 

não tendo eficácia perante terceiros, de modo que, por exemplo, “while competing creditors 

can vary the priority rules as between themselves (a point reinforced by Article 29(5)), they 

cannot by their agreement affect the priority of other parties.”251 

A força da autonomia privada na Convenção pemite, ainda, nos termos do artigo 11, 

que as partes determinem o que deve ser caracterizado como inadimplemento, conforme 

GOODE: 

 

It would, for example, be open to them to say that the lessor under a leasing 

agreement can terminate it for any delay in payment by the lessee or upon the 

occurrence of an event which is not in itself a breach of the agreement at all, such 

as the transfer of control of the lessee company to a third party.252 

 

A autonomia privada também é fundamental para o Protocolo253, como aponta 

EMERY: “[a]s was the case with the Convention, the Aircraft Protocol has as its main theme 

party autonomy”254.  

                                                 
como disposições de inadimplemento que podem ser contratadas.” (DOWNS, Nettie. Taking Flight from Cape 

Town: Increasing Access to Aircraft Financing. University of Pennsylvania Journal of International Law, v. 

35, n. 3, 2014, p. 875, tradução nossa. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol35/iss3/5>. 

Acesso em: 12 set. 2016). 
249 “Em suas relações recíprocas, duas ou mais partes a que se refere o presente Capítulo poderão a qualquer 

tempo, mediante acordo por escrito, derrogar ou modificar os efeitos de quaisquer das disposições precedentes 

do presente Capítulo, exceto daquelas contidas nos parágrafos 3o a 6o do Artigo 8o, nos parágrafos 3o e 4o do 

Artigo 9o, no parágrafo 2o do Artigo 13 e no Artigo 14.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
250 Segundo o Comentário Oficial (GOODE, Roy. Op. cit., p. 296.), são inafastáveis: “(a)  exercise of chargee’s 

remedies in a commercially reasonable manner (Article 8(3)); (b) required notice of intended sale by chargee 

(Article 8(4)); (c) application of proceeds of sale by chargee (Article 8(5)); (d) application of surplus (Article 

8(6)); (e) restrictions on vesting of charged object in chargee (Article 9(3)); (f)  debtor’s right to redeem the 

object by payment prior to sale (Article 9(4)); (g) imposition by court of terms for speedy judicial relief (Article 

13(2)); (h) exercise of remedies in accordance with procedural law of place of exercise (Article 14).” 
251 “enquanto credores concorrentes podem alterar as normas de prioridade entre eles mesmos (um ponto 

reforçado pelo Artigo 29(5)), eles não podem por seu acordo afetar a prioridade de outras partes.” (GOODE, 

Roy. Op. cit., p. 296, tradução nossa). 
252 “Estaria, por exemplo, aberto para eles dizer que a arrendadora, nos termos de um contrato de arrendamento, 

pode rescindi-lo por qualquer atraso no pagamento pela arrendatária ou mediante a ocorrência de um evento 

que não for em si uma violação do contrato de forma alguma, tal como a transferência de controle da 

arrendatária para um terceiro.” (Ibidem, p. 280, tradução nossa). 
253 Ibidem, p. 424. 
254 EMERY, Louis E. Aircraft Finance Under a New Paradigm: The Cape Town Convention and Aircraft 

Equipment Protocol. Issues in Aviation Law and Policy, v. 2: 2004-2008, 2008, p. 4063. 
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Nas palavras de GOODE, referindo aos mecanismos de declaração, reconhecendo a 

autonomia que afeta as partes e os próprios Estados: 

 

The Aircraft Protocol builds on the principle of party autonomy and commercial 

predictability while at the same time giving Contracting States the right to weigh 

other considerations against economic benefits and to exclude or modify certain 

provisions of the Protocol felt to be incompatible with the State’s legal culture and 

tradition.255 

 

A doutrina reconhece a importância da autonomia privada para esse tratado. WOOL 

nota, a relação entre esse princípio fundamental e a possibilidade de acesso a outros 

mercados, como o de capitais: 

 

The Cape Town Convention provides the legal framework for asset-based 

financing. The primary idea is that the private autonomy (freedom of contract) 

between the financier and the borrower, as well as the private enforcement of 

security interests held by the former, enhances the possibility ex ante for the latter 

to have access to the capital market.256 

 

Nessa mesma linha DOWNS reflete sobre a possibilidade de mitigação de riscos, 

apontando que “autonomy is an important facet of the Cape Town Convention as it 

empowers creditors by permitting them to mitigate their risks and thereby freeing them to 

offer more capital”257. 

VENEZIANO discorre sobre a relevância do autoregramento nas situações de fazer 

cumprir os direitos dos credores: 

 

The enhancement of parties' self-regulation is one of the mechanisms that is put 

into place to achieve the result of ensuring a rapid and less costly enforcement of 

creditors' rights. Strengthening the role of parties' autonomy is indeed one of the 

most evident traits in all three instruments that are considered here. At the same 

                                                 
255 “O Protocolo de Aeronave se baseia no princípio de autonomia de parte e previsibilidade comercial enquanto 

ao mesmo tempo dando aos Países Contratantes o direito de ponderar outras considerações contra benefícios 

econômicos e excluir ou modificar determinadas disposições do Protocolo consideradas como sendo 

incompatíveis com a tradição e cultura jurídicas do País.” (GOODE, Roy. Op. cit., p. 167, tradução nossa). 
256 “A Convenção da Cidade do Cabo prevê a estrutura jurídica para financiamento com base em ativo. A ideia 

primária é que a autonomia privada (liberdade de contrato) entre a financiadora e a tomadora, bem como a 

execução privada de direitos de garantia detidos pela primeira, aumenta a possibilidade ex ante para esta última 

ter acesso ao mercado de capital.” (KOZUKA, Souichirou. The Economic Implications of Uniformity in Law. 

Uniform Law Review, v. 12, 2007, p. 689, tradução nossa). 
257 “autonomia é uma faceta importante da Convenção da Cidade do Cabo em virtude de que ela dá poderes a 

credores ao permitir que eles reduzam seus riscos e dessa forma libertando-os para oferecer mais capital”. 

(DOWNS, Nettie. Taking Flight from Cape Town: Increasing Access to Aircraft Financing. University of 

Pennsylvania Journal of International Law, v. 35, n. 3, 2014, p. 876, tradução nossa. Disponível em: 

<http://scholarship. law.upenn.edu/jil/vol35/iss3/5>. Acesso em: 12 set. 2016). 
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time, there is still the need to find a good balance between party autonomy on the 

one hand, and the protection of various interests, those of the debtor but also of 

third parties, on the other hand. It is in the balance of such different interests that 

the three instruments diverge, which in my view (at least partly) is justified in light 

of the difference in their respective scope of application.258 

 

3.2 Campo de aplicação 

 

As regras de aplicação da Convenção e do Protocolo são territoriais e seguem 

elementos de conexão. Incidirão sempre que o devedor estiver localizado em um Estado 

Contratante quando da conclusão do contrato que constitui garantia internacional ou sobre 

ela dispõe e/ou quando uma aeronave, casco de aeronave ou helicóptero estiverem 

matriculados em um Estado Contratante.  

Basta apenas que um dos critérios seja preenchido, não sendo necessário que o credor 

também esteja localizado em um Estado Contratante. São esses dois os elementos, tão 

somente, conforme aponta GOODE, “[i]f this condition is not met, the Convention does not 

apply. If it is met, the Convention does apply. No further conditions have to be satisfied.”259 

Trata-se de característica da simplificação e clareza que o tratado defende. 

 

3.3 Garantia Internacional 

 

Why does a lender believe a borrower will pay? One way for the borrower to prove 

sincerity is to offer collateral: to place property at risk of being seized if the 

borrower fails to pay. The power of collateral to increase the amount that a 

creditor is willing to offer is apparent in most lending institutions.260  

                                                 
258 “O aprimoramento da autorregulamentação das partes é um dos mecanismos que é colocado em vigor para 

atingir o resultado de garantir uma execução rápida e menos custosa de direitos de credores. O fortalecimento 

do papel da autonomia das partes é na verdade um dos traços mais evidentes em todos os três instrumentos que 

são considerados aqui. Ao mesmo tempo, ainda há a necessidade de encontrar um bom equilíbrio entre 

autonomia de parte de um lado, e a proteção de vários interesses, aqueles do devedor, mas também de terceiros, 

de outro lado. É no equilíbrio desses diferentes interesses que os três instrumentos divergem, que, em minha 

opinião (no mínimo parcialmente) é justificado considerando a diferença em seu respectivo âmbito de 

aplicação.” (VENEZIANO, Anna. The Role of Party Autonomy in the Enforcement of Secured Creditor’s 

Rights: International Developments. Penn State Journal of Law and International Affairs, v. 4, n. 1, 2015, p. 

337, tradução nossa. Disponível em: <http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/15>. Acesso em 15 jul. 2016).  
259 “[se] essa condição não for cumprida, a Convenção não é aplicável. Se ela for cumprida, a Convenção é 

aplicável. Nenhuma outra condição terá que ser cumprida.” (GOODE, Roy.259 Official Commentary on the 

Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters specific to 

Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013. p. 269, tradução nossa).  
260 “Por que um credor acredita que um tomador pagará? Uma forma para o tomador provar sinceridade é 

oferecer garantia: colocar bens em risco de serem confiscados se o tomador deixar de pagar. O poder de garantia 

de aumentar o valor que um credor está disposto a oferecer é aparente na maioria das instituições credoras.” 

(FLEISIG, Heywood. 1995. The power of collateral : how problems in securing transections limit private credit 
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Uma das grandes inovações da Convenção é a criação de uma garantia internacional, 

autônoma e independente de qualquer regra de direito interno dos Estados Contratantes261. 

Isso significa dizer que a garantia surge tão somente pela concreção dos suportes fáticos 

previstos nos respectivos textos: (a) preenchimentos dos requisitos formais de constituição 

(dentre outros, instrumento por escrito e possibilidade de individualização do bem) e (b) 

contida em um dos três tipos de contrato definidos pela Convenção (constitutivo de garantia 

real, compra e venda com reserva de domínio, arrendamento mercantil ou compra e venda).  

Importa ressalvar que a qualificação de um contrato em uma dessas categorias é 

determinada pela lei aplicável, e não pela Convenção. Por lei aplicável entende-se as normas 

domésticas do direito aplicável em decorrência das normas de Direito Internacional Privado 

do Estado de foro (lex fori), excluído o reenvio (renvoi). Essa qualificação é essencial, para 

que se determine quais das medidas previstas no Capítulo III da Convenção estarão 

disponíveis ao credor, já que esses diferem para cada tipo de contrato.  

A existência de uma garantia internacional não afeta ou afasta a constituição de 

garantias específicas determinadas pela jurisdição onde o equipamento aeronáutico estiver 

registrado, resultando portanto, via de regra, em garantia adicional. Expliquemos: por 

exemplo, no Brasil um contrato de hipoteca de aeronave constitui uma garantia real em 

conformidade com as regras do ordenamento jurídico pátrio e registrada localmente junto ao 

Registro Aeronáutico Brasileiro, por imposição do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas 

também constitui uma garantia internacional para fins da Convenção.  

 

 

 

Segundo LEITÃO  

 

[u]m dos aspectos mais interessantes no âmbito da uniformização do direito incide 

na área das garantias, onde se tem vindo a adoptar internacionalmente o modelo 

americano do Uniform Commercial Code, cujo celébre art. 9.º, com o seu conceito 

universal de security interest, o seu sistema de registo de garantias, informático e 

                                                 
from movable property. Public policy for the private sector ; Note no. 43. Washington, D.C. : The World Bank. 

Disponível em: <http://documents.worldbank.org/curated/en/321161468766245125/The-power-of-collateral-

how-problems-in-securing-transections-limit-private-credit-from-movable-property>. Acesso em: 25 set. 

2016). 
261 Cf. SAIDOVA, S.  The Cape Town Convention: the constitution of an international interest. Air and Space 

Law, n. 35, p. 1-7, 2010. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/321161468766245125/The-power-of-collateral-how-problems-in-securing-transections-limit-private-credit-from-movable-property
http://documents.worldbank.org/curated/en/321161468766245125/The-power-of-collateral-how-problems-in-securing-transections-limit-private-credit-from-movable-property
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de base pessoal, tem servido de referência inspiradora a vários textos de 

convenções internacionais nesta matéria.262 

 

3.4 Registro Internacional 

 

Considerando essa criação inédita, foi necessário criar um registro único, 

centralizado, capaz de efetivar as inscrições das garantias internacionais. Caso contrário, 

estava prejudicado o objetivo de uniformização263. Para equipamentos aeronáuticos foi 

instituído o Registro Internacional (International Registry) em Dublin, na Irlanda, e mantido 

pela Aviareto, uma joint-venture entre o governo irlandês e a empresa SITA, sob supervisão 

do Conselho da OACI264. Merece destaque não só o fato de se tratar de registro, como o 

próprio nome diz, internacional, em escala mundial, mas também que é totalmente 

computadorizado e eletrônico, sem necessidade de intervenção humana, disponível 24 horas 

por dia, 7 dias por semana.  

Além do mais, para facilitar os procedimentos de registro, exige somente 

preenchimento de informações, constituindo dessa forma um sistema de notificação (notice 

filing) em relação aos equipamentos específicos e passíveis de identificação individualizada. 

De tal sorte que as partes interessadas em concluir um registro, não precisam apresentar 

cópias de documentos, nem tampouco é realizada pelo Registro Internacional qualquer 

análise de mérito ou da veracidade das informações que estão sendo inscritas. Única hipótese 

de exigência adicional é a dos casos em que o Estado Contratante tenha feito declarações 

exigindo que um código de autorização para transmissão de informações seja obtido junto 

aos registros aeronáuticos locais, que servirão como pontos de entrada, caso do Brasil.  

Frisamos que a inscrição junto ao Registro Internacional não é elemento constitutivo 

da garantia internacional, mas tão somente declaratório de publicidade e que assegura 

prioridade ao respectivo detentor265. 

Em relação às regras de prioridade, optou-se - como é característico da Convenção 

em si - por método simples e direto. Assim, adotou-se regra cronológica: um direito de 

                                                 
262 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. A convenção do Cabo e o protocolo sobre equipamento 

aeronáutico. Registo internacional de aeronaves. Revista da Ordem dos Advogados, 2011, p. 35 e ss. 
263 Sobre o Registro Internacional na Comunidade Europeia vide: VAN ERP, S. The Cape Town Convention: 

a model for a European system of security interests registration?. European Review of Private Law, n. 12, p. 

91-110, 2004. 
264 GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013. p. 298. 
265 GOODE, Roy. Op. cit., p. 301.  
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garantia tem prioridade sobre os posteriores e sobre aqueles que não foram registrados266, 

segundo o princípio denominado “first-to-file”. 

 

3.5 Lei aplicável 

 

Conforme previsto no Protocolo, as partes em um acordo, contrato de compra e 

venda, contrato de garantia ou contrato de subordinação podem acordar qual lei deverá reger 

seus direitos contratuais e suas obrigações, integral ou parcialmente. Reconhece-se assim a 

possibilidade de aplicar leis diferentes para aspectos distintos do contrato (dépeçage). Essa 

possibilidade de se escolher a lei aplicável é limitada aos direitos e obrigações contratuais, 

de modo que entendemos que em casos de direitos reais e direitos de propriedade (por 

exemplo contratos de hipoteca e notas de venda), devem ser observadas as regras de Direito 

Internacional Privado do foro. A aplicação (opt-in) desse artigo exige declaração específica 

do Estado Contratante, que no caso do Brasil foi depositada.  

 

3.6 Medidas protetivas 

 

A Convenção estabelece medidas de proteção aos credores em caso de 

inadimplemento do devedor. Prezando pela autonomia privada, reconhece que as 

circunstâncias que constituem inadimplemento são aquelas acordadas por escrito entre as 

partes. Na ausência de acordo consensual deverá ser entendido em face da definição do 

Artigo 11 da Convenção, como evento que “priva o credor, de maneira substancial, daquilo 

que este [o credor] tem direito de esperar nos termos do contrato”267.  

Para os detentores de garantia real, o rol de proteção permite ao credor tomar posse 

ou controle do bem, vendê-lo, arrendá-lo ou receber rendas de sua utilização (mas desde que 

o devedor tenha concordado com essas medidas - o que geralmente consta dos respectivos 

contratos em cláusula genérica de incidência dos artigos da Convenção). Poderá também 

realizar a adjudicação da propriedade para satisfação da obrigação garantida.  

Já aos arrendadores ou vendedores condicionais, estão disponíveis as medidas de 

resolução do contrato e reintegração de posse ou controle do bem ou a possibilidade de 

                                                 
266 GOODE, Roy. The Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment: a driving force 

for international asset-based financing. Uniform Law Review, v. 7, 2002, p. 9. 
267 BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.  
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solicitação ao tribunal competente para assegurar essas medidas, nos casos em que a 

autotutela (self-help) não é admitida e o Estado Contratante tenha feito declaração sobre a 

necessidade de utilização de procedimentos junto ao judiciário (como é o caso do Brasil). 

Dessa maneira, estabelece o Artigo 14 da Convenção que “[q]ualquer medida deverá ser 

utilizada em conformidade com os procedimentos prescritos pela lei do lugar em que a 

medida será utilizada”268. 

Além disso, a Convenção permite a utilização de quaisquer medidas adicionais 

permitidas pela lei aplicável. 

Outro destaque da Convenção, ainda que não se trate de inovação no Brasil, foi a de 

estabelecer medidas cautelares: casos em que mediante a mera prova do inadimplemento do 

devedor, ao credor será assegurada, antes da decisão do mérito de sua pretensão, a obtenção 

sem demora de medidas para conservação do bem; posse, controle ou custódia; imobilização; 

ou arrendamento ou administração do bem e da respectiva renda. É exigida a prévia 

concordância das partes, igualmente ao caso mencionado acima. Nessa seara cabe à cada 

Estado Contratante determinar, via declaração, o que se entende por “sem demora”.  

A Convenção não impõe obrigação unilateral aos Estados Contratantes, mas 

simplesmente um dever de assegurar celeridade, respeitando-se a autonomia dos tribunais e 

as regras procedimentais (que sempre foram reconhecidas como das mais difíceis de alcançar 

uniformização). Conforme já mencionamos, a Convenção não impõe a autotutela, nem 

regras procedimentais, mas somente regras gerais que devem ter seu cumprimento 

assegurado.  

De tal maneira que é possível afirmar que cabe a cada País estabelecer as normas de 

direito processual para cumprimento das medidas estabelecidas na Convenção e no 

Protocolo. Em outras palavras, ao ingressar com ação no Brasil uma parte não endereçará ao 

juiz pedido de medida cautelar prevista na Convenção, mas sim requerendo as medidas 

previstas no Código de Processo Civil que asseguram ao credor os direitos estabelecidos na 

Convenção. As medidas previstas na Convenção não são medidas autônomas, pelo menos 

no ordenamento brasileiro.  

O Brasil reconhece medidas cautelares (conforme a nomenclatura utilizada na 

Convenção), empregadas mesmo antes da vigência do tratado e sob égide do Antigo Código 

                                                 
268 BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013. 
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de Processo Civil. A necessidade de inclusão de dispositivos sobre esse tipo de medida na 

Convenção se deu por força da inexistência desses remédios em algumas jurisdições.  

 

3.7 IDERA 

 

Nos termos da Convenção de Chicago, todas as aeronaves civis devem ser registradas 

(ou matriculadas) em um registro aeronáutico competente, não sendo permitida matrícula 

em dois registros. Esses órgãos podem registrar o proprietário ou o operador (possuidor), ou 

ambos – como é o caso do Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela Agência Nacional 

de Aviação Civil.  

Nas operações de financiamento e arrendamento de aeronaves é comum que os 

credores, arrendadores e proprietários estejam localizados em jurisdições diversas que a do 

registro do bem (que geralmente é a da sede da companhia aérea). Além disso, em regra, as 

normas aduaneiras exigem que os bens sejam impostados, já que enquanto matriculados são 

considerados bens nacionais. Considerando os principais objetivos da Convenção e do 

Protocolo de garantir a rápida retomada do equipamento móvel e permitir ao credor realocá-

lo para utilização por outra parte (novo arrendatário, por exemplo) ou para venda a terceiro 

– e consequentemente satisfação do crédito – era essencial uniformizar mecanismos que 

permitissem essas medidas.  

Caso contrário, mesmo que os credores retomassem seus bens, teriam seus 

respectivos direitos afetados por conta de o equipamento estar imobilizado em uma dada 

jurisdição aguardando cumprimento de formalidades locais (tais como procedimentos para 

exportação e cancelamento de matrícula para posterior registro em novo local). A solução 

adotada pela Convenção seguiu a prática até então comercialmente adotada pelas partes: 

procurações irrevogáveis para deregistro/cancelamento de matrícula. No tratado foi 

denominada como “Autorização de Cancelamento de Matrícula e Solicitação de 

Exportação” (em inglês Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization – 

IDERA), que não depende de decisão judicial de qualquer natureza. 

Esse instrumento, inscritível junto aos registros aeronáuticos, atribui ao credor ou à 

parte autorizada o direito de fazer o cancelamento da matrícula e a exportação e transferência 

física da aeronave para suas jurisdições, sem questionamentos sobre o mérito e motivações 

da solicitação.  
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As autoridades administrativas não deverão impor barreiras ou requerer qualquer 

ação por parte da parte interessada, exceto pela apresentação da solicitação de cancelamento. 

Por outro lado, deverão cooperar de forma expedita (considerada como cinco dias úteis) para 

permitir o cumprimento das medidas consubstanciadas na IDERA. Ainda que as procurações 

irrevogáveis tenham funcionado em algumas ocasiões no passado, sua eficácia era 

questionável. Não havia regra clara e cada registro aeronáutico as interpretava de maneira 

diferente, em alguns casos solicitando decisões judiciais para o deregistro ou exigindo 

notificações à parte devedora. 

 

3.8 Insolvência 

 

Outro aspecto relevante da Convenção diz respeito às regras aplicáveis em caso de 

insolvência269 da parte devedora, dispostas em duas alternativas distintas, A ou B, cabendo 

a cada País escolher dentre elas e determinar o número de dias do período de espera, tempo 

no qual o credor não poderá tomar qualquer medida contra o devedor inadimplente ou 

insolvente. Elevando a nível internacional o que dispõe o Código de Falências dos Estados 

Unidos em sua Seção 1110 (Section 1110)270, estabeleceu medidas protetivas aos credores 

                                                 
269 Cf. MAYER, D.G.; POLK, F.L. A test of the Cape Town convention. A useful tool in debtor insolvencies 

and defaults or a trap for the unwary. Corporate Rescue and Insolvency, v. 2, n. 5. p. 237-240, 2009. 
270 “(a) (1) Except as provided in paragraph (2) and subject to subsection (b), the right of a secured party with 

a security interest in equipment described in paragraph (3), or of a lessor or conditional vendor of such 

equipment, to take possession of such equipment in compliance with a security agreement, lease, or conditional 

sale contract, and to enforce any of its other rights or remedies, under such security agreement, lease, or 

conditional sale contract, to sell, lease, or otherwise retain or dispose of such equipment, is not limited or 

otherwise affected by any other provision of this title or by any power of the court. (2)The right to take 

possession and to enforce the other rights and remedies described in paragraph (1) shall be subject to section 

362 if— (A) before the date that is 60 days after the date of the order for relief under this chapter, the trustee, 

subject to the approval of the court, agrees to perform all obligations of the debtor under such security 

agreement, lease, or conditional sale contract; and (B) any default, other than a default of a kind specified in 

section 365(b)(2), under such security agreement, lease, or conditional sale contract— (i) that occurs before 

the date of the order is cured before the expiration of such 60-day period; (ii)that occurs after the date of the 

order and before the expiration of such 60-day period is cured before the later of— (I) the date that is 30 days 

after the date of the default; or (II) the expiration of such 60-day period; and (iii) that occurs on or after the 

expiration of such 60-day period is cured in compliance with the terms of such security agreement, lease, or 

conditional sale contract, if a cure is permitted under that agreement, lease, or contract. (3)The equipment 

described in this paragraph— (A)is— (i) an aircraft, aircraft engine, propeller, appliance, or spare part (as 

defined in section 40102 of title 49) that is subject to a security interest granted by, leased to, or conditionally 

sold to a debtor that, at the time such transaction is entered into, holds an air carrier operating certificate 

issued pursuant to chapter 447 of title 49 for aircraft capable of carrying 10 or more individuals or 6,000 

pounds or more of cargo; or (ii) a vessel documented under chapter 121 of title 46 that is subject to a security 

interest granted by, leased to, or conditionally sold to a debtor that is a water carrier that, at the time such 

transaction is entered into, holds a certificate of public convenience and necessity or permit issued by the 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/40102
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/lii:usc:t:49:ch:447
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:121
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Department of Transportation; and (B) includes all records and documents relating to such equipment that 

are required, under the terms of the security agreement, lease, or conditional sale contract, to be surrendered 

or returned by the debtor in connection with the surrender or return of such equipment. (4) Paragraph (1) 

applies to a secured party, lessor, or conditional vendor acting in its own behalf or acting as trustee or 

otherwise in behalf of another party. (b) The trustee and the secured party, lessor, or conditional vendor whose 

right to take possession is protected under subsection (a) may agree, subject to the approval of the court, to 

extend the 60-day period specified in subsection (a)(1). (c) (1) In any case under this chapter, the trustee shall 

immediately surrender and return to a secured party, lessor, or conditional vendor, described in subsection 

(a)(1), equipment described in subsection (a)(3), if at any time after the date of the order for relief under this 

chapter such secured party, lessor, or conditional vendor is entitled pursuant to subsection (a)(1) to take 

possession of such equipment and makes a written demand for such possession to the trustee. (2) At such time 

as the trustee is required under paragraph (1) to surrender and return equipment described in subsection 

(a)(3), any lease of such equipment, and any security agreement or conditional sale contract relating to such 

equipment, if such security agreement or conditional sale contract is an executory contract, shall be deemed 

rejected. (d) With respect to equipment first placed in service on or before October 22, 1994, for purposes of 

this section— (1) the term “lease” includes any written agreement with respect to which the lessor and the 

debtor, as lessee, have expressed in the agreement or in a substantially contemporaneous writing that the 

agreement is to be treated as a lease for Federal income tax purposes; and (2) the term “security interest” 

means a purchase-money equipment security interest.” - “(a) (1) Exceto conforme previsto no parágrafo (2) e 

observando-se o item (b), o direito de uma parte garantida com um direito de garantia no equipamento descrito 

no parágrafo (3), ou de uma arrendadora ou fornecedor condicional desse equipamento, de tomar posse desse 

equipamento em conformidade com o contrato de garantia, arrendamento, ou venda condicional, e executar 

qualquer um de seus outros direitos ou recursos jurídicos, de acordo com esse contrato de garantia, 

arrendamento, ou venda condicional, de vender, arrendar, ou de outro modo reter ou alienar esse equipamento, 

não é limitado ou de outro modo afetado por qualquer outra disposição deste título ou por qualquer poder do 

tribunal. (2) O direito de tomar posse e executar os outros direitos e recursos jurídicos descritos no parágrafo 

(1) deverá estar sujeito à cláusula 362 se — (A) antes da data que for 60 dias após a data da tutela jurisdicional 

de acordo com este capítulo, o fiduciário, sujeito à aprovação do tribunal, concordar em cumprir todas as 

obrigações do devedor de acordo com esse contrato de garantia, arrendamento, ou venda condicional; e (B) 

qualquer inadimplemento, exceto um inadimplemento de um tipo especificado na cláusula 365(b)(2), de acordo 

com esse contrato de garantia, arrendamento, ou venda condicional— (i) que ocorrer antes da data da ordem 

for resolvido antes do vencimento desse período de 60 dias; (ii) que ocorrer após a data da ordem e antes do 

vencimento desse período de 60 dias for corrigido antes do último a ocorrer entre — (I) a data que for 30 dias 

após a data do inadimplemento; ou (II) o vencimento desse período de 60 dias; e (iii) que ocorrer a partir do 

vencimento desse período de 60 dias for corrigido em conformidade com os termos desse contrato de garantia, 

arrendamento, ou venda condicional, de uma correção for autorizado de acordo com esse contrato de garantia, 

arrendamento, ou venda condicional. (3) O equipamento descrito neste parágrafo— (A) é — (i) uma aeronave, 

motor de aeronave, hélice, dispositivo, ou peça sobressalente (conforme definido na cláusula 40102 do título 

49) que está sujeito a direito de garantia concedido por, arrendado para, ou condicionalmente vendido a um 

devedor que, no momento em que essa transação é celebrada, detiver um certificado de operação de companhia 

aérea emitido de acordo com o capítulo 447 do título 49 para aeronave capaz de conduzir 10 ou mais pessoas 

ou 6.000 libras ou mais de carga; ou (ii) um navio documentado de acordo com o capítulo 121 do título 46 que 

estiver sujeito a direito de garantia concedido por, arrendado para, ou condicionalmente vendido para um 

devedor que for um transportador de água que, no momento em que essa transação for celebrada, detiver um 

certificado de conveniência pública e necessidade ou alvará emitido pelo Departamento de Transporte; e (B) 

inclui todos os registros e documentos em relação a esse equipamento que forem exigidos, de acordo com os 

termos do contrato de garantia, arrendamento, ou venda condicional, a ser devolvido pelo devedor a respeito 

da devolução desse equipamento. (4) O Parágrafo (1) é aplicável a uma parte garantida, arrendadora, ou 

fornecedor condicional agindo em seu próprio nome ou agindo na qualidade de fiduciário ou de outro modo 

em nome de outra parte. (b) O fiduciário e a parte garantida, arrendadora, ou fornecedora condicional cujo 

direito de tomar posse for protegido de acordo com o item (a) poderão concordar, sujeito à aprovação do 

tribunal, em prorrogar o período de 60 dias especificado no item (a)(1). (c) (1) Em qualquer caso de acordo 

com este capítulo, o fiduciário deverá devolver imediatamente a uma parte garantida, arrendadora, ou 

fornecedora condicional, descrito no item (a)(1), o equipamento descrito no item (a)(3), se a qualquer momento 

após a data da tutela jurisdicional de acordo com este capítulo essa parte garantida, arrendadora, ou fornecedora 

condicional com direito de acordo com o item (a)(1) de tomar posse desse equipamento e fizer uma exigência 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/40102
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/40102
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/lii:usc:t:49:ch:447
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/lii:usc:t:46:ch:121
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para assegurar a recuperação do investimento em tempo hábil: ou por meio da imediata 

devolução do bem, uma vez decorrido o prazo determinado por cada signatário, ou mediante 

purgação da mora e confissão da dívida futura subjacente. Alternativa A determina a 

efetivação dessas medidas pelo devedor ou administrador da falência, ao passo que a 

Alternativa B apenas determina que o credor seja comunicado, exigindo ainda decisão 

judicial sobre sua pretensão. Por ser mais efetiva, a Alternativa A é preferível e a que 

geralmente é escolhida pelos Estados Contratantes. Somente ela que qualifica para a 

obtenção dos descontos do ASU e que viabiliza as operações de EETC.  

Sobre essa medida nota a agência de avaliação de risco Moody’s: 

 

Alternative A (Chapter XI of the Protocol) is the foundation of the insolvency 

remedies under Cape Town. Alternative A applies to insolvency proceedings 

where the primary insolvency jurisdiction is a Contracting State that has declared 

Alternative A as operative within its jurisdiction and has taken the necessary steps 

to incorporate Cape Town into its domestic law. An overwhelming majority of 

adopters have chosen Alternative A, which specifies a timeframe (the “waiting 

period”), typically 60 days, in which a debtor or insolvency administrator has to 

return the equipment subject to the international interest to the creditor or cure 

all defaults and agree to perform all future obligations of the subject financing 

arrangement3. Alternative A has been modelled on Section 1110 of the United 

States Bankruptcy Code. Under Alternative B, creditors do not have automatic 

rights to repossess the aircraft after the expiry of the waiting period, and the 

repossession of the aircraft object(s) on insolvency by the creditor(s) will be 

subject to applicable law. Recovery of the aircraft from an unwilling debtor could 

be subject to court action and discretion, putting at risk the creditor’s right to take 

back the aircraft and in any event likely extending the timeframe for recovering 

the aircraft objects well beyond the typical 60 day waiting period that most 

Contracting States have declared for Alternative A. Also, under Alternative B, 

there is a risk that any interests to which the applicable law gives priority will 

rank ahead of a first registered international interest, regardless of whether these 

interests are registered or declared by the Contracting State described above.271  

                                                 
por escrito dessa posse ao fiduciário. (2) No momento em que o fiduciário for obrigado de acordo com o 

parágrafo (1) a devolver o equipamento descrito no item (a)(3), qualquer arrendamento desse equipamento, e 

qualquer contrato de garantia ou venda condicional em relação a esse equipamento, se esse contrato de garantia 

ou venda condicional for um contrato de execução, deverá ser considerado rejeitado. (d) A respeito de 

equipamento primeiro colocado em serviço até 22 de outubro de 1994, para o fim desta cláusula— (1) o termo 

“arrendamento” inclui qualquer contrato por escrito a respeito do qual a arrendadora e o devedor, na qualidade 

de arrendatário, tiverem expressado no contrato ou em um documento substancialmente simultâneo que o 

contrato deverá ser tratado como um arrendamento para fins de imposto de renda federal; e (2) o termo “direito 

de garantia” significa um direito de garantia purchase-money de equipamento.” (tradução nossa) (Disponível 

em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/ 1110>. Acesso em: 30 nov. 2016.) 
271 “A Alternativa A (Capítulo XI do Protocolo) é a base dos recursos jurídicos de insolvência de acordo com 

a Convenção da Cidade do Cabo. A Alternativa A é aplicável a processos de insolvência quando a jurisdição 

de insolvência primária for um País Contratante que tenha declarado a Alternativa A como operacional dentro 

de sua jurisdição e tenha tomado as medidas necessárias para incorporar a Cidade do Cabo em sua lei nacional. 

Uma maioria esmagadora de adotantes escolheu a Alternativa A, que especifica um prazo (“período de 

carência”), normalmente 60 dias, no qual um devedor ou administrador de insolvência tem que devolver o 

equipamento sujeito à garantia internacional ao credor ou resolver todos os inadimplementos e concordar em 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/%201110
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4. A RATIFICAÇÃO PELO BRASIL E A FORÇA DA CONVENÇÃO 

 

Não obstante a relevância dos textos da Convenção e do Protocolo, tratados 

internacionais, teriam pouca efetividade se de fato não fossem (corretamente)272 

implementados nos ordenamentos jurídicos. Dessa forma, propomos a análise dos requisitos 

necessários à implementação de tratados internacionais, de modo geral, no Brasil, tendo em 

vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do histórico 

desse processo em relação à Convenção da Cidade do Cabo, particularmente no que diz 

respeito à fase de negociação e revisão pelo Poder Executivo e aprovação pelo Poder 

Legislativo. 

 

4.1 Tratados internacionais no Brasil 

 

A primeira referência aos tratados internacionais na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) dá-se no artigo 5o, que em seu parágrafo segundo 

dispõe que “os direitos e garantias expressos [ali] não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”273. Não é uma regra de prevalência, mas aquela que 

reconhece a aplicabilidade no ordenamento jurídico interno. O parágrafo seguinte refere-se 

aos tratados de direitos humanos, aprovados em quórum qualificado e que, portanto, 

assumem o caráter de emenda constitucional. Logo, colocam-se hierarquicamente acima das 

leis, ainda que abaixo da própria Carta Magna. Notamos, contudo, que vez que a Convenção 

                                                 
cumprir todas as obrigações futuras do acordo de financiamento objeto. 3. A Alternativa A foi moldada no 

Artigo 1110 do Código de Falência dos Estados Unidos. De acordo com a Alternativa B, os credores não têm 

direitos automáticos de retomada de posse da aeronave após o vencimento do período de carência, e a retomada 

de posse da(s) aeronave(s) objeto na insolvência pelo(s) credor(es) estará sujeita às leis aplicáveis. A 

recuperação da aeronave de um devedor relutante pode estar sujeita a ação e critério do tribunal, colocando em 

risco o direito do credor de obter de volta a aeronave e em qualquer caso provavelmente prorrogar o prazo para 

recuperar as aeronaves objeto bem além do período normal de 60 dias de carência que a maioria dos Países 

Contratantes declarou para a Alternativa A. Também, de acordo com a Alternativa B, há um risco de que 

quaisquer garantias a respeito das quais as leis aplicáveis concedam prioridade se classificaram antes de uma 

garantia internacional primeiro registrada, independentemente de se essas garantias estão registradas ou 

declaradas pelo País Contratante descrito acima.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the 

Cape Town Convention. Special Comment. Report n. 154283. 30 mai. 2013, p. 3, tradução nossa). 
272 Nos referimos ao fato de que implementações com declarações contrárias aos princípios da Convenção ou 

que de alguma forma afetem a sua aplicação, vão de encontro à uniformização e à redução de custos de 

transação. 
273 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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e o Protocolo não se enquadram nessa hipótese visto que não versam sobre a matéria, 

tampouco tenham sido aprovados pelo Congresso com votos de três quintos dos 

parlamentares. 

Quanto ao procedimento de incorporação dos tratados internacionais conforme à luz 

da CRFB não faltam controvérsias. Dentre as quais sobre a natureza da ratificação pelo chefe 

do Executivo: ato discricionário ou vinculado? Observa DALLARI que é dominante o 

entendimento no sentido de que o decreto legislativo enseja uma mera autorização ao 

executivo, não estando este obrigado a praticar qualquer ato (emitir o decreto presidencial 

de ratificação)274. Nem a decisão solitária do Congresso Nacional nem a do Presidente são 

capazes de ratificar o tratado definitivamente, devendo existir conjugação das vontades, 

conforme atesta REZEK275. 

MORAES276 apresenta três fases necessárias para a incorporação de um tratado no 

ordenamento jurídico brasileiro: celebração pelo Poder Executivo, resolução definitiva pelo 

Poder Legislativo e promulgação pelo Poder Executivo, que são analisadas em maiores 

detalhes abaixo. 

A competência para representação internacional do Brasil, por sua vez, é da União, 

a quem compete manter relações com Estados estrangeiros, conforme estabelece o artigo 21 

da Constituição. Já a celebração dos tratados, conforme artigo 84, VIII é de competência 

privativa do Presidente da República, chefe de Estado. Ou seja, cabe ao poder Executivo, 

por si ou por seus representantes credenciados, como mandatário da República proceder com 

a assinatura dos acordos internacionais, frisando-se que, como bem assevera SILVA, o 

sujeito dotado de personalidade jurídica internacional será sempre a República Federativa 

do Brasil277, e não a União, mera figura de direito interno. Ressalvamos que há distinção 

entre a capacidade de celebração dos tratados (capacidade internacional, usualmente 

denominada treaty-making capacity) e a competência para tanto (órgãos podem externar a 

                                                 
274 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 99 ss. 
275 REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 327. 
276 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2. tir. São Paulo: 

Atlas, 2002, p. 450. 
277 Cretella Jr. diverge, entendendo que quem é sujeito de direito internacional é o Brasil ou a própria União, 

mas jamais a República Federativa do Brasil, que na visão do autor é mera forma de governo assim como a 

monarquia. (CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991, 5 v.) 
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vontade do Estado, denominada treaty-making power)278. República Federativa do Brasil e 

Chefe do Executivo, respectivamente. 

Essa assinatura não passa de simples projeto, não atribuindo ao tratado 

obrigatoriedade automática. Será, assim, necessária a ratificação. A norma internacional por 

si só, portanto, carece de vigência e eficácia no direito interno, ainda que possa vigorar na 

ordem externa. 

Para CRETELLA JR., “referendo é o mesmo que homologação, aprovação, 

concordância [...] sempre medida a posteriori”279. Sem que a chancela do legislativo o 

tratado internacional existe, mas não adentra o mundo jurídico como ato perfeito e acabado.  

Prosseguindo no texto constitucional, segundo o artigo 49 é competência exclusiva 

do Congresso Nacional “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”. 

Para SILVA280, nesse artigo são elencadas as funções de controle legislativo, não de 

elaboração de leis no sentido estrito – mesmo porque não resultam em leis, mas, exceto nas 

hipóteses em que são dispensados281, em meros decretos. Estes, de competência exclusiva, 

não comportando sanção ou veto do presidente da República, o qual não participa do 

processo legislativo, em respeito à independência dos poderes e por se tratar de competência 

exclusiva282. 

Continua SILVA283 ao analisar a expressão “resolver definitivamente” que significa 

apenas que ao Congresso Nacional cabe referendar o tratado, já que a decisão final cabe ao 

chefe do Executivo. Boa parte da doutrina decepcionou-se com o termo, já que manteve 

redação inadequada, pouco clara e antiquada. CRETELLA JR. censura a escolha linguística 

do legislador originário, preferindo o vocábulo empregado na Constituição de 1946: 

“celebrar”. Ao encontro das críticas do autor vai REZEK, para quem “certo é que a 

aprovação legislativa traduz simplesmente a necessária ausência de oposição ao tratado 

internacional, por parte do Congresso. Ao Chefe do Estado incumbe, a partir desse ponto, a 

                                                 
278 MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz de. O poder de celebrar tratados. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1995, p. 136. 
279 CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991, 5 v., p. 2907. 
280 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 407. 
281 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 409. 
282 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2531. 
283 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 410. 
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decisão verdadeiramente definitiva”284. Na realidade a única hipótese em que o Congresso 

Nacional poderia, de fato, resolver em definitivo sobre um tratado seria na hipótese de 

rejeitá-lo, vez que impossibilitaria a promulgação do decreto de ratificação pelo Presidente 

da República.  

Para SILVA não há dúvida que todos os ajustes internacionais são hierarquicamente 

inferiores à Constituição, “tanto que esta prevê o controle de sua constitucionalidade”, ainda 

que reconheça que parte da doutrina entenda que os tratados são superiores às leis, 

admitindo-se ainda uma terceira corrente de paridade entre ambos. Para ele parece mais 

correto entender que o tratado incide nos limites da matéria ajustada, sem revogar lei 

existente, sem ser revogado por lei superveniente. Haveria uma relação norma geral (direito 

interno) com norma especial (direito internacional)285. 

Filiando-se à parcela considerável da doutrina286, entendemos que nesse processo não 

se permite emendas legislativas, restando ao Congresso Nacional apenas duas alternativas: 

referendar ou não referendar os textos do tratado. Como sugere PONTES DE MIRANDA, 

“aprovação” ou “desaprovação”287. Inclusive pode o legislativo, no entendimento de SILVA, 

revogar seu decreto legislativo desde que antes da ratificação pelo Presidente da 

República288. No entanto, a mera edição do decreto legislativo não conclui a incorporação 

do tratado no direito interno. 

Trata-se, como se vê, de regra de dúplice aplicação: assinatura pelo Chefe do 

Executivo, aprovação pelo Legislativo e, novamente nas mãos daquele poder, ratificação. 

Para SILVA, concluídas a aprovação e ratificação, torna-se “aplicável internamente e, assim, 

de aplicação obrigatória pelos Tribunais do país e sujeito mesmo à apreciação de sua 

constitucionalidade”289. Ou seja, a conclusão do tratado não escapa à competência do outro 

Poder, constituindo ato complexo290, no qual se integram as vontades de ambos. 

                                                 
284 REZEK, José Francisco. As Relações Internacionais na Constituição da Primeira República. Arquivos do 

Ministério da Justiça, Brasília, 126:110-11, junho 1973.  
285 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 410 
286 Conforme aponta Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros: João Barbalho, Aristides A. Milton, Clóvis 

Beviláqua, Carlos Medeiros Silva, Alberto Deodato, João da Fonseca Hermes Júnior, João Hermes Pereira de 

Araújo, Antônio Augusto Cançado Trindade. 
287 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1946, v. II. Rio de 

Janeiro: Henrique Cahen Editor, 1947. 
288 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 408 
289 Ibidem, p. 409 
290 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2534 



102 

 

Interessante notar a redação do artigo 102 no que tange à possibilidade de se declarar 

inconstitucionalidade de tratado, competência essa do Supremo Tribunal Federal. Dispõe o 

artigo 178 que “a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 

devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela 

União, atendido o princípio da reciprocidade”. O artigo 192, revogado por emenda 

constitucional em 2003, previa expressamente que o Sistema Financeiro Nacional deveria 

ser regulado por meio de lei complementar, a qual disporia sobre, inclusive acordos 

internacionais.   

Na visão do constitucionalista português CANOTILHO: 

 

Dada a não atribuição expressa, pela Constituição, de um valor específico às 

normas de direito internacional geral, várias soluções poderão ser apontadas 

quanto ao valor destas normas: (1) valor constitucional – as normas de direito 

internacional em geral fariam parte integrante do direito constitucional português 

e a sua violação desencadearia o fenómeno da inconstitucionalidade; (2) valor 

infraconstitucional mas supralegislativo – as normas de direito internacional geral 

não podem valer contra a Constituição, mas tem primazia hierárquica sobre o 

direito interno anterior e posterior, devendo os tribunais ou quaisquer outros 

órgãos aplicadores do direito recusar-se a aplicar o direito interno contrário ao 

direito internacional geral; (3) valor equivalente ao das leis, podendo revogar actos 

legislativos anteriores e ser revogados por leis posteriores; (4) valor 

supraconstitucional, como expressamente estatuiu a Constituição holandesa, em 

que as normas de direito internacional têm primazia sobre as normas 

constitucionais.291 

 

Para RANGEL, existe a necessidade de compatibilização dos paradigmas 

fundamentais de Direito Internacional Público relacionados aos tratados, com aqueles, 

próprios do Direito Constitucional, referentes à incidência dos princípios de processo 

legislativo na configuração da estrutura hierárquica das normas jurídicas292. 

Logo, entendemos que os tratados, no Brasil, se aproximam do modelo 

infraconstitucional, mas supralegislativo293. Referindo-se a Hildebrando Accioly, mesmo 

entendimento compartilha CRETELLA JR., para quem “na qualidade de compromissos 

                                                 
291 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 9. reimp. Lisboa: 

Almedina, 2011, p. 820. 
292 Vide: RANGEL, Vicente Marotta. Os conflitos entre direito interno e os tratados internacionais. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo: Universidade de São Paulo, Empresa Gráfica 

da Revista dos Tribunais, ano 62, fasc. 2, 1967. 
293 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 

1969). 2. ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 385 ss. 
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assumidos pelos Estados, em suas relações com outros Estados, devem ser colocados em 

plano superior ao das leis internas dos que os celebram”294. 

O que existe é lacuna na CRFB sobre a relação entre o direito interno e o 

internacional, apesar das discussões longas sobre o tema nas assembleias constituintes e até 

mesmo em projetos de revisão. Não há uma regra clara, ao passo que sobre o tema debruça-

se extensivamente a doutrina. Tentou-se inserir parágrafos ao artigo 4o durantes as revisões 

de 1993 e 1994, com a intenção de realçar a força vinculante dos tratados, conforme nota 

DALLARI295. Todavia, não logrou êxito face a insuficiência de votos favoráveis. Mas, na 

visão do autor, ainda que as propostas conferissem maior relevância aos tratados, não 

resolveriam a celeuma quanto à primazia dos diplomas internacionais. Ademais, o 

entendimento refletido nos dispositivos propostos já encontrava respaldo na jurisprudência.  

Dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em seu artigo 1º que o Direito 

Aeronáutico é regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que o Brasil 

seja parte, pelo próprio CBA e pela legislação complementar296. Note-se que a diferenciação 

entre tratados, convenções e atos internacionais justificou-se à época da elaboração do CBA, 

tendo em vista o expresso no texto constitucional (tanto em 1969 e 1988), a não 

aplicabilidade em 1986 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT)297 e a 

distinção, ao menos doutrinária, entre os três tipos. 

O CBA, sistematicamente, diferencia três blocos legais, a saber (i) tratados 

internacionais; (ii) o próprio código e (iii) a legislação complementar, conforme se 

depreende da análise teleológica dos parágrafos ao referido artigo. A legislação 

complementar compreende os diplomas legais acessórios que versam sobre a matéria 

aeronáutica (tais como decretos, portarias e resoluções). Vale notar que não se coloca relação 

de hierarquia entre os diferentes tipos normativos, contudo dispõe que os acordos 

internacionais celebrados por delegação do executivo e aprovados pelo Congresso Nacional 

vigoram a partir da data neles prevista para esse efeito, após depósito ou troca das respectivas 

ratificações, podendo inclusive autorizar a aplicação provisória dos tratados. Conclusão 

lógica, o artigo não precisaria sequer estar insculpido no CBA, conforme aponta 

                                                 
294 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2534. 
295 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 80 – 85. 
296 BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. 
297 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
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PACHECO298, já que repete dispositivo constitucional. Para esse autor, a real função do 

artigo 1o é de fixar o objeto do código, além disso, esclarecer a aplicabilidade dos tratados 

internacionais – tão caros ao direito aeronáutico – e que inserem as matérias objeto do direito 

aeronáutico internacional (em oposição ao direito aeronáutico brasileiro, este regulado no 

código e na legislação pátria complementar).  

A visão de PACHECO sobre a aplicação dos tratados aproxima-se do monismo 

exarcebado, entendendo o autor que no conflito entre a lei interna e o tratado, prevalece o 

tratado, sendo que a vigência é imediata após a ratificação e publicação299. 

Tratado é acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional público, e 

destinado a produzir efeitos jurídicos, nas palavras de REZEK300. Para FERRAZ JR. são 

“fontes cujo centro irradiador é o acordo entre as vontades soberanas dos Estados”301 

CRETELLA JR302 adiciona ainda que, como acordo de vontades, devem reunir os elementos 

sujeito, objeto, vontade, forma e fim para que sejam válidos e eficazes. Destacamos, contudo, 

o entendimento de ACCIOLY, para quem são, em sentido amplo, a expressão de um acordo 

entre dois ou mais Estados, ou entre membros da comunidade internacional”303 e, ainda 

comparáveis aos contratos de direito civil304.  A relevância da definição deste último autor é 

propícia base ao que defendemos nesse trabalho de que a Convenção, como tratado 

internacional, requer sejam observados os mesmos princípios da autonomia privada, 

responsabilidade contratual e obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), de modo 

a evitar que Estados Contratantes descumpram o acordo ou afastem a sua aplicação. Nesse 

sentido citamos doutrina de CASELLA: 

 

Existe e tem de ser levado em conta o contexto do direito internacional geral, no 

qual estão inseridos os tratados, quer o denominemos direito internacional 

cogente, direito intencional geral ou consuetudinário, ou direito internacional 

simplesmente, onde a conduta dos estados será elemento essencial para a formação 

e a aplicação das normas. Tal conduta se exprime seja através de atos ou de 

                                                 
298 PACHECO, José da Silva. Comentários ao Código Brasileiro de Aeronáutica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 
299 PACHECO, José da Silva. Op. cit. 
300 REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 21. 
301 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 5. ed. 2. 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 240. 
302 CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1991, 5 v., p. 2533. 
303 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 

p. 72. 
304 Ibidem, p. 643. 
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omissões, por meios das quais os estados, expressa ou tacitamente, afirmem, 

reconheçam ou neguem direitos, deveres e reclamações.305 

 

Nos termos da CVDT306, tratado significa um acordo internacional concluído por 

escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento 

único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 

específica. Para FONTOURA, a especificação do uso dessa definição se dá em quatro 

dimensões: natureza, forma, sujeitos e ordem jurídica a qual pertence. 

Para MAZZUOLI,  

 

os tratados internacionais [...] são atualmente considerados a fonte mais concreta 

e importante do direito internacional público. Baseiam-se na vontade livre e 

conjugada dos Estados, sem a qual não subsistiriam. Trazem consigo, por 

natureza, uma especial força normativa, regulando matérias das mais variadas e 

das mais importantes, tornando o direito das gentes mais dinâmico, representativo 

e autêntico. Exprimem, por conseguinte, a vontade concreta e a necessidade dos 

Estados de participarem da sociedade internacional.307 

 

Essa finalidade é atestada por MAZZUOLI que nota que “por serem elaborados com 

a participação direta dos Estados, os tratados internacionais tendem a dar, definitivamente, 

maior segurança e estabilidade nas relações internacionais”308. 

A definição de direito internacional pode ser sintetizada por RÁO, que leciona se 

tratar de  

um sistema de princípios e normas que, imposto pela consciência geral, ou por 

força de convenções ou tratados, e sancionado pelas organizações constituídas 

entre os povos livres, regula as relações entre as nações, entre estas e as pessoas 

de nacionalidade diversa, ou entre essas pessoas, atribuindo-lhes uma 

reciprocidade de direitos e obrigações e estabelecendo, por este modo, os meios 

existenciais e evolucionais da comunhão universal, baseada no reconhecimento 

dos direitos fundamentais do homem e na segurança da paz.309 

 

Tratados são simples instrumentos, identificados pelo processo de produção e pela 

forma final, mas não pelo conteúdo. Por isso a ampla variedade nominal, mas que não deve 

                                                 
305 CASELLA, Paulo Borba. Constituição e direito internacional. In: CASELLA, P. B.; LIQUIDATO, V. L. 

V. Liquidato. (orgs.). Direito da integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 45. 
306 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
307 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena de 

1969). 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 20. 
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ser utilizado como justificativa ao argumento de que convenções são compromissos 

internacionais de menor monta e de que protocolos são necessariamente acessórios.  

De fato, REZEK aponta que o termo “convenção” já foi utilizado para classificar os 

acordos carentes de vida própria e para submetê-los hierarquicamente a tratados, mas que tal 

distinção não se justificou a partir da segunda metade do século XIX310. Para esse autor, “é 

bem nítida a preferência pelo emprego do termo protocolo na denominação do tratado 

acessório – e em geral superveniente, mas às vezes simultâneo – com que se pretende (a) 

complementar, (b) modificar, (c) prorrogar ou (d) interpretar outro tratado, qualificável 

como principal”.311 A estrutura adotada na Convenção da Cidade do Cabo, conforme já 

analisamos, exemplifica o ensinamento de REZEK: um principal e acessórios (inclusive 

denominados como protocolos) que complementam e modificam o primeiro312. 

Entretanto, balizando-se pela indicação de constatação de que haveriam pelo menos 

duas dezenas de termos em língua portuguesa para nomear os instrumentos contratuais 

internacionais, entendemos que ambos Convenção e Protocolos são tratados e assim podem 

ser referidos doravante, mesmo porque devem ser sempre analisados em conjunto, vez que 

a Convenção não pode vigorar isoladamente. Repise-se que para fins deste trabalho 

analisamos apenas a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo relativo ao equipamento 

aeronáutico, únicos ratificados pelo Brasil. Todavia, não desconhecemos a existência de 

protocolos adicionais (aplicáveis ao material ferroviário e ao espacial), nem tampouco as 

intenções de se estabelecer novos para mineração, agricultura, construção civil e 

embarcações. 

Historicamente, tratados já eram celebrados por volta de 1280 a.C. com os egípcios, 

para entabular acordos de paz. Em Roma, a necessidade do direito internacional para facilitar 

relações comerciais, portanto relacionado ao bom fluxo da economia, já era verificada 

quando se desenvolvia a ideia do direito das gentes para disciplinar relações privadas entre 

romanos e estrangeiros. Esse ius gentium era “formado por normas do direito romano e se 

referia aos estrangeiros”, como aponta ARIOSI313. No entanto, esses instrumentos ganharam 

                                                 
310 REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 88-89. 
311 REZEK, José Francisco. Op. cit., p. 88-89. 
312 Ibidem, p. 101-106. 
313 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre tratados internacionais e leis internas: o judiciário brasileiro e a nova 

ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 42. 
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força a partir de 1815 com o aparecimento de organizações internacionais e tratados 

multilaterais.  

Reconhecem os autores que os tratados sempre foram regidos pelos princípios do 

livre consentimento, boa-fé e pacta sunt servanda. Este último sendo reconhecido como uma 

das regras basilares do direito internacional na Convenção de Viena sobre o Direitos dos 

Tratados (CVDT)314 e descrita pela Comissão de Direito Internacional da Organização das 

Nações Unidas (ONU) como “princípio fundamental do Direito dos Tratados”. Ao analisar 

esse princípio, MAZZUOLI reforça que o princípio insculpido no artigo 26 da CVDT315 

consagra “de maneira expressa o próprio fundamento jurídico dos tratados internacionais, 

segundo o qual a obrigação de respeitá-los repousa na consciência e nos sentimentos de 

justiça internacional”316. 

Segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, elaborado em 1920 

e tido como a enumeração mais autorizada mundialmente sobre o tema, nas palavras de 

MAZZUOLI317, os tratados constituem uma das fontes do direito internacional. São fontes 

primárias, das quais emanam quaisquer regras consideradas como norma de direito das 

gentes, segundo o mesmo autor. Além do mais, são normas positivas, conforme 

ACCIOLY318 e que “concorrem poderosamente” para o desenvolvimento do direito 

internacional. 

Mas nem sempre as normas contidas em tratados internacionais são integralmente 

condizentes com as regras de direito interno, podendo ocorrer conflitos normativos. Nesse 

campo surgiram duas correntes doutrinárias principais: monismo e dualismo (ou 

pluralismo319). A primeira defendida por Hans Kelsen e a segunda por Triepel e Anzilotti, 

conforme sintetiza DOLINGER320. Para ACCIOLY esse problema constituiu uma das 

maiores celeumas dos cultores das gentes321. 

                                                 
314 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
315 Idem.  
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1969). 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2004, p. 123. 
317 Ibidem, p. 20. 
318 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 

p. 72. 
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Para a corrente monista há somente um único ordenamento, prevalecendo ou o direito 

interno ou o direito internacional. Ainda, uma variante, proposta por Alfred Verdross, 

defende que os juízes devem aplicar tanto o direito nacional quanto o internacional de acordo 

com o critério cronológico322 (monismo moderado)323. 

Já para os dualistas são pelo menos dois ordenamentos, os quais têm total 

independência entre si. “São dois círculos que não se sobrepõem um sobre o outro, apenas 

se tangenciam”324, nas palavras de DOLINGER, para quem, as relações jurídicas que os 

sistemas regem são diversas, não havendo concorrência, nem tampouco, conflito entre as 

suas fontes, cabendo ao direito interno as relações jurídicas intraestatais e ao internacional, 

as intraestatais. Para os defensores do dualismo extremado, é exigida edição de lei formal325 

para incorporar o tratado no direito interno, enquanto que para os dualistas moderados basta 

a aprovação ou homologação via decreto.326  

A teoria dualista é reflexo de um Direito Internacional Público impregnado pelas 

normas de caráter eminentemente contratual (i.e. acordos de delimitação de fronteiras e 

alianças milirates). Já a teoria monista tem por essência a plena integração do direito interno 

com o direito internacional. Estado é sujeito de Direito Internacional e de direito interno, 

uma mesma pessoa, que não se concebe possa estar submetida a duas ordens jurídicas 

distintas que se chocam. O direito na essência é um só. Para os dualistas não há intersecção 

entre as ordens jurídicas interna e internacional.  

Hodiernamente, essas distinções perderam muito sua relevância. O primado do 

Direito das Gentes sobre o direito nacional do Estado soberano é ainda uma posição 

doutrinária, já que não há no direito internacional positivo norma alguma que assegure essa 

posição. Portanto, a discussão entre as duas correntes seria meramente doutrinária. Por isso, 

apontam os autores mais modernos que o essencial é insistir na superioridade da ordem 
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326 Cf. ADI nº 1480-DF. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento em: 04 set. 1997, publicado no DJ de 18 

mai. 2001. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia. asp?s1= 

(ADI$.SCLA. E 1480.NUME.) OU (ADI.ACMS. ADJ2 1480.ACMS.)&base=baseAcordaos>. Acesso em: 19 

nov. 2013. 
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internacional e na obrigatória cooperação dos órgãos estatais para a melhor realização dos 

fins marcados pela comunidade internacional. 

ACCIOLY, pugnando pela prioridade do direito externo sobre o interno e 

superioridade das normas do primeiro sobre o segundo, cita precedentes da Corte 

Permanente de Justiça Internacional a partir de 1925, como a que considerou as leis 

nacionais, assim como as decisões judiciárias e administrativas, como meros fatos; outra que 

concluiu que se um Estado validamente contraiu obrigações internacionais, é obrigado a 

introduzir em sua legislação as modificações necessárias para cumprir com os termos 

pactuados. Cita também documento do Secretário Geral da ONU, que aponta que tratados 

internacionais formam parte da lei interna dos Estados, imunes à revogação unilateral por 

ação de um contratante e à invocação de leis nacionais como razão para descumprimentos327.  

O autor conclui que são hierarquicamente superiores às leis internas, sintetizando 

quanto aos tratados que “revogam as leis anteriores, que lhes sejam contrárias; as leis 

posteriores não devem estar em contradição com as regras ou princípios por eles 

estabelecidos; e, finalmente, qualquer lei interna com eles relacionada deve ser interpretada, 

tanto quanto possível, de acordo com o direito convencional anterior.”328 ACCIOLY 

inclusive defende a primazia do tratado sobre as próprias Constituições como consequência 

da primazia do direito externo, posição mais difícil de ser defendida em face de julgados do 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

No entanto devemos ressaltar que a ratificação da Convenção de Viena sobre o 

Direitos dos Tratados pelo Brasil é relativamente recente, posterior a precedentes do 

Supremo Tribunal Federal tomados como balizadores de jurisprudência329. Dessa forma 

pode-se questionar se as decisões que tendem ao dualismo moderado prevaleceriam em novo 

julgamento330. Naquela época não vigorava no Brasil, dentre outros dispositivos da 

                                                 
327 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. v. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 

v. 1, p. 80. 
328 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. Op. cit. 
329 Por exemplo o RE 80.004-SE (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 80.004-SE. 

Relator: Ministro Xavier de Albuquerque. Brasília, DF, 1  jun. 1977. Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=175365>. Acesso em: 22 ago 2016). 
330 Inclusive podemos citar as discussões que tratam da responsabilidade civil do transportador aéreo, que deve 

ser julgado em futuro próximo, podendo indicar novo entendimento por parte daquela corte. 
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convenção, a determinação de que uma parte não pode invocar disposição de direito interno 

para justificar inadimplemento de um tratado331.  

Na visão de DOLINGER, tal disposição “não deve acarretar mudança da doutrina 

que sustenta a superioridade da CRFB sobre os tratados”332, ainda que, na visão do autor, 

em conjunto com ACCIOLY333, a aplicação de tal convenção implica dizer que o Brasil 

aderiu à teoria da primazia do direito internacional, ou seja, monista. Para DOLINGER, a 

doutrina nacional inclinou-se ao monismo absoluto, devendo sempre prevalecer o tratado 

sobre a lei, estando esse princípio positivado no código tributário nacional334-335. 

Conforme aponta CASELLA: 

 

As relações entre o direito interno e o direito internacional constituem todo um 

capitulo do ordenamento jurídico – e um item problemático, na medida em que se 

constata a involução no tratamento do tema nos tribunais brasileiros. Pode ser 

necessário e oportuno ir analisar a jurisprudência estrangeira, sem negligenciar a 

nossa própria jurisprudência interna, que já andou por melhores caminhos, e.g., 

em matéria de abordagem das relações entre o direito interno e o direito 

internacional.336 

 

A doutrina reconhece a escassez de preceitos sobre o tema de recepção e integração 

dos tratados no direito interno, sugerindo inclusive que no Brasil tem-se paradoxal propensão 

à positivação exarcebada.  

Interessantíssimo é o precedente da década de 60, conforme apresenta 

MEDEIROS337, sobre o Acordo de Garantia de Investimentos entre o Brasil e os Estados 

Unidos, de 6 de fevereiro de 1965, que versou sobre processo judicial e fluxo econômico em 

                                                 
331 A Convenção de Havana limitava-se aos Estados do sistema interamericano, mas já possuía disposições 

expressas sobre a vinculação aos tratados. (BRASIL. Decreto nº 18.871, de 13 de agosto de 1929). 
332 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 

Forense: 2016, p. 106. 
333 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO SILVA, Geraldo E.; CASELLA, Paulo B. Manual de Direito 

Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 237-8 
334 DOLINGER, Jacob. Op. cit., p. 86. 
335 Nesse sentido CASELLA nota que: “Acrescente-se, mais uma vez, a posição correta do CTN, recepcionado 

como lei complementar, de modo a excluir controvérsias a respeito da hierarquia dos tratados, em matéria 

tributária, da ordem interna”. (CASELLA, Paulo Borba. Constituição e direito internacional. In: CASELLA, 

P. B.; LIQUIDATO, V. L. V. Liquidato. (orgs.). Direito da integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 

42). 
336 CASELLA, Paulo Borba. Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos ao Contratos Comerciais 

Internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCOSUL – 

Após o término do período de transição. SP: LTr, 1996, p. 98. 
337 MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz de. O poder de celebrar tratados. Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris, 1995, p. 444. 
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relações transacionais338. Seu texto previa em seu artigo VI, § 3o a exclusão de negociações 

e procedimento arbitral assuntos que permanecessem exclusivamente na jurisdição interna 

do Estado contratante, protegendo investidores privados estrangeiros em caso de denegação 

da justiça.  

Em um dos poucos casos de emendas legislativas a tratados internacionais no Brasil, 

o senador Afonso Arinos de Melo Franco justificou o esclarecimento quanto à expressão 

utilizada, que deveria ser entendida como inexistência de tribunais regulares e, mais 

relevante para nosso estudo, retardamento injustificável da decisão judicial, com violação da 

lei processual interna. Apontou o congressista inexistir o termo em direito internacional 

público, havendo apenas  

 

uma oposição frontal de duas concepções dessa figura de Direito, uma que 

prevalece nos países recipientes de capital (sustentando que a denegação se 

verifica quando o Estado não assegura ao estrangeiro uma adequada proteção 

judicial), outra que predomina nos países investidores (proclamando que ainda que 

se assegure formalmente a proteção judicial, ela pode se exercer de forma injusta 

para com o estrangeiro). 

 

Como se observa, a intenção foi evitar a submissão posterior de decisões do judiciário 

brasileiro processualmente corretas, emitidas de acordo com o ordenamento pátrio.  

Essa dicotomia entre os países dos investidores e dos investidos perdura nos dias 

atuais e é uma das justificativas para a Convenção da Cidade do Cabo e para o Protocolo: 

segurança jurídica. Ainda que no caso analisado acima o texto não tenha primado pela 

clareza, entendemos que os acordos objeto deste estudo representam considerável evolução, 

inclusive não tendo sofrido qualquer emenda ou reserva durante seu processo de aprovação 

no Congresso Nacional. Mesmo porque a sistemática adotada nesses diplomas diverge 

daquela do Acordo de Garantia de Investimentos, vez que não trabalha com conceitos vagos 

e que permite aos Estados contratantes declarar os tribunais competentes para procedimentos 

no âmbito do tratado, além de deixar a cargo da lei aplicável quais devem ser as medidas 

assecuratórias aos direitos dos investidores, enquanto pugna apenas por prazos mais céleres. 

Assim, determina que os Estados devem assegurar, em caso de inadimplemento, medidas 

relacionadas, por exemplo, à conservação do bem e autorização de venda. Quanto aos prazos 

permite aos Estados declarar o número de dias para a decisão do juiz competente. 

                                                 
338 BRASIL. Decreto nº 57.943, de 10 de março de 1966.  
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A jurisprudência nessa matéria é marcada por contradições. A posição adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal, de simples equiparação dos tratados às leis ordinárias, não obteve 

pleno acatamento da doutrina e é frequentemente contestada, ou, de maneira mais sutil, 

contornada por decisões judiciais em variadas instâncias inferiores.339 

Para BARROSO, “existem apenas duas ordens de exceções a essa equiparação entre 

tratado e lei ordinária na jurisprudência do Supremo. [...] a segunda exceção colhe os casos 

de extradição, onde se considera que a lei interna (Lei n. 6.815, de 19-8-1980) que é geral, 

cede vez ao tratado, que é regra especial”.340 

A corte reconhece a primazia do tratado sobre a lei interna, mesmo que esta seja 

posterior (princípio da lei posterior geral que não revoga a especial). Para FERRAZ JR.341, 

é um “meta regra” capaz de solucionar antinomias, entendida como conflito entre dois 

critérios (no caso em questão cronológico e de especialidade).  

Assevera DALLARI que as discussões sobre o tema ganharam corpo a partir dos 

anos 70, no âmbito da aplicação da Lei Uniforme de Genebra342 e o posterior advento da 

CRFB de 1988, que previa expressamente os critérios para recepção de tratados343. A decisão 

sobre o RE 80.004, que teoricamente permanece até os dias atuais, causou controvérsia na 

doutrina nacional, aparentando retrocesso do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, 

como entende por exemplo MAGALHÃES344.  

Face ao conteúdo da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo, parece-nos mais 

adequada a proposta de DALLARI de um monismo de compatibilização345, que citando 

RANGEL346 defende que não se discuta a primazia de um ou outra ordem, mas sim o 

condicionamento e influência mútua entre ambas.  

                                                 
339 Para uma análise detalhada do modelo brasileiro e precedentes jurisprudenciais sobre o tema vide: ARIOSI, 

Mariângela. Conflitos entre tratados internacionais e leis internas: o judiciário brasileiro e a nova ordem 

internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
340 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora, 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 19. 
341 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 5. ed. 2. 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 211. 
342 BRASIL. Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.  
343 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 54. 
344 MAGALHÃES, José Carlos de. O STF e as relações entre direito interno e internacional. Boletim Brasileiro 

de Direito Internacional, n. 61/66, 1975/1979, p. 53. 
345 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 123 ss. 
346 RANGEL, Vicente Marotta. Os conflitos entre direito interno e os tratados internacionais. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo: Universidade de São Paulo, Empresa Gráfica 

da Revista dos Tribunais, ano 62, fasc. 2, 1967, p. 131. 
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Interessante notar que no que concerne à Lei Uniforme de Genebra347, as primeiras 

discussões que se colocaram a partir de 1966 eram no sentido de definir se as convenções se 

aplicariam apenas às relações internacionais ou aos negócios praticados no ordenamento 

jurídico interno348. O entendimento que prevaleceu foi o de equiparação das convenções à 

lei interna. Entendemos que essa sistemática pode ser aplicada para a Convenção e 

Protocolo, de modo a afastar qualquer argumento de que tais diplomas aplicar-se-iam tão 

somente às operações celebradas no âmbito internacional, por dois motivos: (i) exige-se a 

presença de um Estado contratante, para fins do elemento de conexão e (ii) Estados podem 

declarar, nos termos do artigo 50, que a Convenção não se aplica às operações internas (todas 

as partes da relação contratual localizadas no mesmo Estado), mas tal declaração não foi 

feita pelo Brasil.  

A celeuma em torno da Lei Uniforme de Genebra349 e o Decreto-Lei 427 de 1969350 

girava em torno da exequibilidade de uma nota promissória depender de registro do título no 

Ministério da Fazenda, enquanto que o tratado internacional não impunha esse requisito 

adicional. Propondo um paralelo ao disposto na Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo 

entendemos ser remoto o risco de determinações legais posteriores que impliquem em 

exigências para a constituição e validade dos registros e garantias internacionais. Isso porque 

se trata de sistema autônomo, independente, o qual inclusive deixa à cargo da lei aplicável a 

caracterização de tipos contratuais e dos requisitos próprios para, por exemplo, considerar 

uma hipoteca válida no ordenamento jurídico brasileiro. A Convenção permite a autonomia 

dos Estados em assuntos como esse, cabendo à lei brasileira determinar as regras quanto aos 

registros locais351, inexistindo, portanto, qualquer conflito entre o tratado e as leis internas 

nesse aspecto. Ademais, o mecanismo de interação com registros locais, assim podemos 

dizer, encontra respaldo no procedimento de emissão de códigos de autorização pela Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), tendo o Registro Aeronáutico Brasileiro na condição 

                                                 
347 BRASIL. Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.  
348 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 

Forense: 2016, p. 88. 
349 BRASIL. Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966.  
350 BRASIL. Decreto-Lei nº 427, de 22 de janeiro de 1969. 
351 Diferentemente do que ocorre, por exemplo, em relação à proteção de marca e nome comercial, havendo 

um choque entre o texto do tratado (Convenção de Paris de 1883, que admite a proteção independentemente 

de registro, desde que notória) e o texto legal interno (lei brasileira que exige o registro como fato gerador do 

direito de uso exclusivo), já tendo decidido corte fluminense quanto à obrigatoriedade da exigência local, 

conforme aponta DOLINGER.(DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 12. ed. rev. 

atual. e ampl. Rio de Janeiro, Forense: 2016, p. 104). 
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de ponto de entrada obrigatório. Qualquer alteração a esse modelo, por exemplo de 

obrigatoriedade de registro prévio de garantia no Brasil para inscrição no Registro 

Internacional, constituiria violação da Convenção pelo país. Outrossim, por força do 

disposto na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, não pode o país invocar leis 

de direito interno para afastar as regras do tratado. Como o tratado não permite exigências 

para acesso ao Registro Internacional, exceto pela dinâmica da emissão dos códigos de 

autorização, normas posteriores contrárias a esse ditame não deveriam ser editadas. 

A possibilidade de se optar pela prevalência de tratados internacionais em face de 

legislação interna não necessita estar consubstanciada apenas na CRFB. Tanto é verdade que 

no Brasil já é prevista em pelo menos dois diplomas legais: Código Tributário Nacional 

(artigo 98)352 e Lei de Arbitragem (artigo 34)353. São para DOLINGER354 exemplos dessa 

prevalência estabelecida pelo próprio legislador doméstico. No que concerne ao objeto deste 

estudo, frisamos que no âmbito da reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica o 

anteprojeto já contempla a inclusão de alguns artigos que expressamente asseguram a 

prevalência de tratados internacionais, ainda que de forma geral. 

Diferentemente de outros Estados355, quando da ratificação da Convenção e do 

Protocolo, o Brasil não incluiu expressamente no texto do Decreto do executivo dispositivo 

sobre a prevalência em face de lei interna. Tampouco foi discutida a possibilidade de se 

inserir tal artigo no texto do decreto legislativo ou presidencial, conforme se depreende da 

análise dos documentos que embasaram o processo de ratificação, seja no âmbito do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) ou do Poder Legislativo. 

A Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo foram promulgados no Brasil pelo 

Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013, publicado no D.O.U. de 16 de maio de 2013, data 

em que o referido decreto entrou em vigor356. A vigência dos tratados pode ser dividida em 

                                                 
352 “Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, 

e serão observados pela que lhes sobrevenha.” (BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
353 “Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os 

tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os 

termos desta Lei. 

Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território 

nacional.” (BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996). 
354 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 

Forense: 2016, p. 636. 
355 Por exemplo o Canadá. 
356 De acordo com artigo 3o. (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
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três planos distintos: internacional, para o Brasil e no Brasil357. O primeiro plano depende 

das disposições do próprio tratado. No caso da Convenção e Protocolo o critério é 

estabelecido em relação ao depósito pelo Estado Contratante. 

No que tange à vigência para o Brasil, também encontra respaldo no texto do tratado, 

obrigando e gerando efeitos ao Estado. Vale notar que, nesse sentido, considerando o 

disposto na Convenção que determina a regra de vigência, considerando que o Brasil 

depositou o instrumento junto ao UNIDROIT e decorrido o prazo estabelecido no tratado, 

entrou em vigor para o Brasil. Inclusive, tal fato é reconhecido expressamente pelo Decreto 

nº 8.008358. Ou seja, para fins da Convenção, o Brasil é considerado um Estado Contratante 

desde tal data e, a partir dessa, o Estado brasileiro tornou-se responsável pelo cumprimento 

dos termos acordados, com base no princípio do pacta sunt servanda. Contudo, sua 

exigibilidade no plano interno permanecia prejudicada pendente de publicação do decreto 

presidencial, o que ocorreu apenas em 16 de maio de 2013. 

Por fim, a vigência no Brasil, isto é, na ordem jurídica interna brasileira, podendo 

obrigar terceiros e ser oponível contra autoridades estatais inclusive, dá-se com a publicação 

do decreto presidencial no Diário Oficial da União, consumando o processo de aprovação 

legislativa e ratificação pelo chefe do Executivo. Conforme apresentado anteriormente, em 

relação à Convenção, isso ocorreu em 16 de maio de 2013. 

A despeito das controvérsias doutrinárias com relação ao momento da incorporação, 

assevera DALLARI que “é amplamente majoritário o entendimento de que tal instante 

coincide com a data de publicação do decreto presidencial de promulgação do tratado”359, 

ressalvando outrossim as hipóteses em que os próprios decretos presidenciais remetem à 

determinada data de vigência. E é esse o caso da Convenção, por força do Decreto nº 8.008, 

que se refere expressamente à data em que os atos internacionais terão efeito. 

Compreendendo que a promulgação e publicação cumprem, indiscutivelmente, com todos 

os requisitos constitucionais para a aplicabilidade dos tratados no ordenamento jurídico 

brasileiro, preferimos o entendimento de RODAS. Para o autor “a promulgação atesta a 

                                                 
357 Cf. DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 97 ss. 
358 BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.  
359  DALLARI, Pedro B. A. Op. cit., p. 102. 
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adoção da lei pelo Legislativo, certifica a sua existência e o seu texto e afirma, finalmente, 

o seu valor imperativo e executório”360. 

Normas nem sempre são claras, logo exigem interpretação. Isso se aplica aos 

tratados, de tal sorte que a própria CVDT361 dedicou alguns artigos para estabelecer os 

critérios fixadores da busca do real significado das disposições textuais. Nesse sentido vale 

a lição de FERRAZ JR., segundo quem “a concepção de que o texto da lei era expressão de 

mens legislatoris leva Savigny a afirmar que interpretar é compreender o pensamento do 

legislador manifestado no texto da lei”362. Critica DALLARI o modelo brasileiro, 

constatando que “a regra brasileira de regência e interpretação dos tratados internacionais na 

ordem jurídica interna não detém os atributos de clareza, precisão, harmonia e exaustão”363. 

Assim também entende CASELLA, para quem “a validade, interpretação e aplicação dos 

tratados é matéria em que, igualmente, se ressente o ordenamento brasileiro da falta de visão 

institucional, de parâmetros que orientem tanto a autuação dos legisladores internos quando 

dos tribunais”364. 

Durante os trabalhos preparatórios da CVDT365 surgiram duas correntes: uma que 

considerava a intenção das partes e outra que se dedicava ao estudo e análise gramatical, 

conforme aponta MAZZUOLI366. Venceu a segunda, que considera material básico para a 

interpretação o texto do tratado, presumido como verdadeira manifestação de vontade das 

partes. A letra da norma deve ser apenas o ponto de partida para a atividade hermenêutica, 

contudo, já que a análise léxica é apenas um instrumento para demonstrar um problema, não 

resolvê-lo por si só367.  

Indagando-se sobre o real objetivo da interpretação, ACCIOLY pugna pela 

descoberta do sentido preciso do tratado e das intenções das partes contratantes, referindo-

                                                 
360 RODAS, João Grandino. A publicidade nos tratados internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais 1980, 

p. 218. 
361 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
362 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 5. ed. 2. 

reimpr. São Paulo: Atlas, 2007, p. 267. 
363 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 45. 
364 CASELLA, Paulo B. A integração econômica e seu tratamento constitucional. In: CONSELHO 

BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS. Mercosul: desafios a vencer. São Paulo: CBRI, 1994, 

p. 95. 
365 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
366 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 130. 
367 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 290. 
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se à Vattel, para quem importaria descobrir o pensamento dos autores ou autor do ato e à 

Grócio, que defendia antes a intenção das partes do que as palavras368.  

Segundo FERRAZ JR., “para interpretar, temos de decodificar os símbolos no seu 

uso, e isso significa conhecer-lhes as regras de controle da denotação e conotação (regras 

semânticas), de controle das combinatórias possíveis (regras sintáticas) e de controle das 

funções (regras pragmáticas).”369 

Conforme o artigo 31 da CVDT370, a regra geral aplicável aos tratados é de interpretá-

los de boa-fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos em seu contexto e à luz de seu 

objetivo e finalidade, valorizando-se o texto que expressa a vontade das partes, segundo 

MAZZUOLI371. Essa regra reflete pareceres da Corte Permanente de Justiça Internacional 

citados por ACCIOLY, os quais remetiam à própria redação dos acordos como manifestação 

da vontade das partes. 

As palavras utilizadas devem ser consideradas em seus sentidos mais coerentes e 

usualmente empregadas, à menos que incompatível com próprias as definições do tratado 

(termos definidos comuns)372. Esses últimos presentes na Convenção e no Protocolo, por 

exemplo, as expressões “contrato de arrendamento mercantil” e “garantia internacional”. 

Observa MAZZUOLI que a intenção da CVDT373, nesse aspecto, é de primar pela 

“interpretação dos tratados em seu conjunto, contextualmente”374, sendo essencial as 

considerações introdutórias e o preâmbulo. 

Isso porque, além de indicar as razões do pactuar, podem se referir ao quadro em que 

a negociação ocorreu e, principalmente, apresentar os objetivos do texto. Por isso, devem 

ser consideradas como relevante meio interpretativo e até mesmo como meio de suprir 

lacunas eventualmente encontradas no texto, ainda que não possam ser consideradas parte 

compromissiva do tratado375. Não seria errado dizer que as circunstâncias do tratado ali estão 

dispostas.  

                                                 
368 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 1 v., 

p. 733. 
369 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 262. 
370 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
371 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 131. 
372 ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1961, 1v., p. 

739. 
373 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
374 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit. p. 132. 
375 REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 245. 
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Frisamos que a CVDT376 apresenta que a regra geral de interpretação dos tratados 

deve-se dar à luz do objeto e finalidade do acordo, além do contexto (que inclui o preâmbulo 

e os considerados). Ou seja, as respectivas normas, direitos e obrigações que do tratado 

decorrem, além do propósito, ratio legis do compromisso internacional377. Além disso “o 

tratado deve ser interpretado no sentido de produzir efeito útil, isto é, realizar o objetivo por 

ele visado”, apontado por ACCIOLY378 como princípio da efetividade.  

Deve-se ter em mente pressuposto importante da hermenêutica quando se interpreta: 

o do legislador racional. Segundo FERRAZ JR.379, trata-se de construção dogmática que não 

se confunde com o legislador normativo ou real, mas sim como figura intermédia, terceiro 

metalinguístico, em face da língua normativa e da língua realidade. É a esse que a 

hermenêutica se refere quando busca as intenções do legislador, por isso ser tão relevante 

para fins deste trabalho considerar o processo de formação da Convenção no âmbito 

internacional, mas também no Brasil, que permitem entender o contexto e circunstâncias do 

tratado. 

Frisamos, entretanto, que o contexto não deve ser entendido como aquele de caráter 

político ou social, mas sim como o contexto da norma, privilegiando a interpretação 

sistemática, mas o por que as partes quiseram fazer o tratado, perquirindo quais os seus 

objetivos com a vinculação às regras nele contidas.  

É imperioso proceder com a interpretação sistemática da Convenção e do Protocolo. 

Como tal tem-se a pressuposição hermenêutica da unidade do sistema jurídico do 

ordenamento, primando pela preservação da coerência do todo, sem isolar o preceito nem eu 

seu contexto, nem em sua concatenação imediata, nas palavras de FERRAZ JR.380 

Critica-se a parcela doutrinaria que defende a distinção entre tratados-contrato e 

tratados-normativo. MAZZUOLI entende que estes podem ser entendidos como os 

celebrados por número considerável de Estados, fixando normas gerais e abstratas de direito 

internacional público que devem ser cumpridas pelas partes, as quais assumem tal obrigação 

em respeito ao princípio do pacta sunt servanda; estabelecem normas gerais de ação381. Fica 

claro, outrossim, que há interesses convergentes, logrando fim comum. Para ACCIOLY, 

                                                 
376 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009.  
377 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 133. 
378 ACCIOLY, Hildebrando. Op. cit., p.739,. 
379 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 281. 
380 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 294. 
381 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit. p. 65 ss. 
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“em geral resultam de congressos e conferências e contribuem para a formação do direito 

internacional”382. 

Aqueles, de outra banda, carecem da convergência de interesse, assemelhando-se aos 

contratos de direito interno, como um verdadeiro contrato sinalagmático internacional, via 

de regra com efeitos principalmente subjetivos, no entendimento do citado internacionalista. 

Complementa ainda a visão de ACCIOLY, para quem “não constituem uma fonte formal de 

direito internacional geral; mas podem contribuir para sua formação”383. 

Considerando que a Convenção da Cidade do Cabo estabelece como um de seus 

principais princípios regras jurídicas uniformes de conduta, entendemos que, pelo menos 

doutrinariamente, pode ser classificada como tratado-normativo. Ressalve-se que para 

autores como MELLO, a distinção deve ser abandonada por não possuir alcance jurídico, já 

que não há qualquer hierarquia entre os dois tipos, sendo que “apenas uns criam normas 

gerais, enquanto outros criam normas particulares de conduta”384. 

Em relação à aplicabilidade dos tratados, assim, uma vez em vigor no ordenamento 

brasileiro, o tratado torna-se auto-aplicável, na visão de DALLARI385, que cita o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por força desse entendimento não se exige no 

Brasil a edição de lei específica internalizando os termos dos tratados ao qual o país seja 

parte. Essa exigência, exemplo de dualismo exagerado, é observada em alguns ordenamentos 

jurídicos, mas não no Brasil. Para essa corrente os decretos legislativo e presidencial são, na 

verdade, reprodução do texto do tratado em diploma de ordenamento interno. Importa notar 

ainda que os dualistas negam que indivíduos possam ser sujeitos de direito internacional, 

defendendo que o direito das gentes somente regula relações interestatais, exigindo a 

transformação dos dispositivos em direito interno, conforme aponta MAZZUOLI386. 

Para os monistas, que discordam, os decretos podem ser vistos como simples 

instrumentos de formalização, e não constitutivos de direito, resultado de tendência do 

                                                 
382 ACCIOLY, Hildebrando.Tratado de Direito Internacional Público. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 1 v., 

p. 73. 
383 ACCIOLY, Hildebrando. Op. cit., p. 72. 
384 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Ratificação de tratados: estudo de direito internacional e 

constituticional. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1966. 
385 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 104. 
386 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit. p. 11. 
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constitucionalismo contemporâneo pela prevalência da perspectiva monista internacionalista 

para a regência das relações entre o direito interno e o direito internacional387. 

Ao analisar os embates entre monistas e dualistas, sob a égide dos procedimentos 

para internalização e aplicabilidade dos tratados, mesma a conclusão de DALLARI, que 

aponta que a aparente controvérsia é meramente acadêmica, mas conveniente para 

elucidação da matéria388. O que interessa notar é que ambas as correntes se baseiam no 

mesmo procedimento (edição de decreto legislativo e decreto presidencial) para justificar 

seu respectivo posicionamento. 

Compartilhando o entendimento de DALLARI389, nos parece correto o 

posicionamento que consagra o monismo no Brasil, tendo em vista que tanto o decreto 

legislativo quanto o presidencial não são considerados leis em sentido estrito, não sendo 

instrumentos hábeis para instituir direitos e obrigações. Reitere-se aqui que os direitos e 

obrigações decorrem exclusivamente dos tratados, não do decreto presidencial.  

Para DALLARI, o tratado “é um instrumento de natureza contratual, e a constituição 

do vínculo obrigacional deve acarretar a necessária observância pelo Estado contratante, dos 

efeitos nele estatuídos, na conformidade dos princípios que regem o Direito Internacional 

Público”390. 

DALLARI prega medidas para que o ordenamento jurídico brasileiro adote a feição 

de sistema como uma “totalidade ordenada”391, na visão de BOBBIO392. Para isso, trabalha 

com o conceito de dois pressupostos, dos quais decorrem duas diretrizes para a estruturação 

do sistema integrador dos tratados no Brasil. Os primeiros são o reconhecimento da 

integração internacional e a necessidade de que esse processo desenvolva-se com 

fundamento na vontade soberana Estatal. As segundas são reconhecer maior relevância e 

efetividade aos tratados e respaldar a vinculação ao tratado por grau de adesão social mais 

elevado. Como consequência, o autor sugere, por exemplo, alterações no texto constitucional 

de modo a atribuir posição hierárquica superior e quórum qualificado para aprovação do 

                                                 
387 Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit e DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados 

internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003. 
388 DALLARI, Pedro B. A Op. cit., p. 7-13. 
389 DALLARI, Pedro B. A Op. cit., p. 107. 
390 Ibidem, p. 124. 
391 Ibidem, p. 127. 
392 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 71. 
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tratado. Uma reforma constitucional parece distante, ou até mesmo inalcançável, na maneira 

que propõe o ilustre internacionalista. 

Apesar de ter fracassado, na década de 1960 Haroldo Valladão tentou alcançar o 

mesmo fim quando elaborou anteprojeto da reforma da atual Lei de Introdução às Normas 

de Direito Brasileiro, como cita MEDEIROS393. Naquela ocasião o autor sugeriu mudanças 

para esclarecer o processo de formação dos tratados no plano de direito interno, mas sem 

qualquer menção à prevalência ou submissão face à lei brasileira. 

Mais recentemente, apesar de a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB) ter sofrido pequena alteração, foi apenas pontual, alterando-se seu nome, sem que 

se sequer fossem considerados os tratados.  

As soluções que mais têm logrado êxito são as de alterações específicas em leis 

especiais (por exemplo Lei de Arbitragem e Código Brasileiro de Aeronáutica). 

Contudo, alguns efeitos similares podem ser alcançados em relação à Convenção e 

ao Protocolo em futuro próximo. Entendemos que essas medidas são mais palpáveis. Isso 

por conta do processo de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica em trâmite no 

Congresso Nacional. Vale repisar que há expressa menção à prevalência dos tratados nos 

primeiros artigos do anteprojeto.  Confiando na aprovação de tais dispositivos, resultado 

prático será a consolidação da primazia da Convenção, por via legal, já que se conclui por 

sua prevalência nos meios doutrinários pelos critérios da especialidade, principalmente. A 

propósito, é positiva a redação sugerida de modo a evitar discussões sobre a derrogação ou 

suspensão de aplicabilidade em relação à Convenção por edição posterior do novo Código. 

Some-se a isso o princípio de que lei geral não pode revogar lei especial anterior, afirmando-

se que a Convenção é lei especial (lida com aspectos de financiamento e garantias de 

aeronaves) em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica (que lida com assuntos variados, 

não apenas garantias e financiamento). 

Para MAZZUOLI, “na atualidade o direito internacional, então, vai muito mais além, 

não se circunscrevendo exclusivamente às relações entre os Estados [...] impondo deveres 

jurídicos tanto para os Estados como para os indivíduos que os compõe”. 

Tratados são fontes, na medida em que, como compromisso internacional, criam, 

modificam ou extinguem um comportamento por parte dos Estados signatários.  

                                                 
393 MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz de. O poder de celebrar tratados. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1995, p. 451. 
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Ao se falar dos fundamentos do direito internacional público importa mencionar, a 

latere, as duas principais correntes doutrinarias: voluntarista e objetivista. A primeira 

defende que a obrigatoriedade do direito internacional decorre do consentimento dos 

Estados, sendo, portanto, de base positivista. Enfrenta críticas pela insegurança que pode 

ocasionar quando se pensa na possibilidade de Estados mudarem suas vontades.  

Por sua vez, a segunda entende decorrer não da decisão dos Estados, mas sim de 

princípios e normas superiores ao do ordenamento estatal, baseando-se em razões de ordem 

objetiva e fundamentada no direito natural. É esse o entendimento de doutrinadores que 

entendem ser possível alcançar um fundamento jurídico absoluto do direito internacional 

público: o princípio do pacta sunt servanda. Como posição dominante, encontrou inclusive 

respaldo no artigo 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT)394.  Para 

ACCIOLY395 por conta desse princípio os tratados são “rigorosamente obrigatórios” entre 

as partes contratantes. 

Ante todo o exposto conclui MAZZUOLI que o direito internacional público 

“consubstancia-se num conjunto de regras jurídicas superiores à livre manifestação de 

vontade dos Estados, que lhes impõe sua correta observância e o seu fiel cumprimento, 

coordenando-lhes dentro de um sistema único”. 

MAZZUOLI expressa tendência à corrente monista defendendo que, em casos de 

conflito, os ordenamentos internos não prejudiquem a aplicação de normas internacionais, 

para ele sempre superiores e impondo observância. A eficácia do direito internacional 

depende das adaptações internas e da viabilização da aplicabilidade dos tratados. 

Considerando a aplicabilidade dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro, 

MAZZUOLI assevera que “todos os poderes do Estado – não somente o Executivo e o 

Legislativo, mas também o Judiciário – devem respeito e obediência aos direito 

internacional”396. 

Nas hipóteses de descumprimento dos tratados, sujeita-se o Estado inadimplente à 

responsabilização e eventual condenação em âmbito internacional. Ressaltamos que em 

relação à Convenção e ao Protocolo, conforme aponta GOODE, caso alguma parte (sujeito 

privado) venha a ser prejudicado pela não observância do texto acordado pelos Estados 

                                                 
394 BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. 
395 ACCIOLY, Hildebrando. Op. Cit., p. 710. 
396 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 127. 
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contratantes, o único caminho é a tomada de medidas diplomáticas, por exemplo pelo Estado 

sede do sujeito afetado contra o Estado descumpridor, jamais contra este último diretamente 

pelo ente privado, que não é sujeito de direito internacional.  

Entretanto, ainda que os sujeitos de direito internacional sejam os Estados, não se 

pode olvidar que o verdadeiro objeto de um tratado internacional possa ser a adoção pelas 

partes de regras determinadas, que criem direitos e obrigações para indivíduos e suscetíveis 

de aplicação pelos tribunais nacionais, parafraseando o parecer da Corte Permanente 

Internacional de Justiça de 1928 citado por ACCIOLY397. Inclusive, para o autor, indivíduos 

podem ser destinatários de direitos e obrigações internacionais, criadas pelos tratados para o 

agrupamento social ao qual se denomina Estado, cabendo-lhe executar os compromissos 

assumidos por ele.  

Ainda sobre o tema, notamos que a CVDT trata sobre a violação do tratado em seu 

artigo 60398, incluindo-a como uma das hipóteses de extinção ou suspensão do tratado. Frise-

se que para referido artigo não basta qualquer descumprimento, mas somente o substancial, 

definido como a rejeição não sancionada ou violação de disposição essencial para a 

consecução dos objetivos do tratado. Obviamente caberá aos juízes determinar quais 

disposições justificam-se como fundamentais para a boa execução do pacto internacional. 

Remetendo-se aos próprios argumentos elencados aqui no que concerne às regras de 

                                                 
397 ACCIOLY, Hildebrando. Op. Cit., p. 712. 
398 “Artigo 60 

Extinção ou Suspensão da Execução de um 

Tratado em Conseqüência de sua Violação  

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a 

violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte.  

2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza:  

a)as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no todo ou em parte, ou 

a extinguirem o tratado, quer:  

i)nas relações entre elas e o Estado faltoso;  

ii)entre todas as partes;  

b)uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do 

tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso;  

c)qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do 

tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação 

substancial de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao 

cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado.  

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:  

a)numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Convenção; ou  

b)na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado.  

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação.  

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana contidas em tratados 

de caráter humanitário, especialmente às disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas 

protegidas por tais tratados.” (BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009). 
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interpretação, algumas finalidades da Convenção e do Protocolo parecem claras, conforme 

analisamos no decorrer deste trabalho (por exemplo facilitação do financiamento de 

equipamentos de alto valor e regras previsíveis). 

Para MAZZUOLI “os tratados internacionais equiparam-se aos contratos de 

direitinterno, onde, para sua conclusão, as partes contratantes estabelecem direitos e 

obrigações mútuas”. 

A definição de MAZZUOLI é de “acordo formal de vontades concluído entre os 

sujeitos de direito internacional público, regido pelo direito das gentes e destinado a 

produzir, imprescindivelmente, efeitos jurídicos para as partes que a ele aderiram”399.  

Ao discorrer sobre as diversas terminologias adotadas, MAZZUOLI indica que as 

convenções geralmente estabelecem normas gerais, como resultado de uma conferência 

internacional, versando sobre assunto de interesse global. Quanto aos protocolos, entende o 

autor que geralmente se relacionam aos acordos menos formais do que tratados, em regra 

complementando e suplementando textos de outros tratados. É justamente isso que pode ser 

verificado no caso da estrutura da Convenção da Cidade do Cabo e dos respectivos 

Protocolos. 

Vale notar que os tratados são fontes de direito também previstas na CRFB que se 

colocam ao lado daquelas produzidas internamente. A ratificação não os transformam em 

direito interno, mas lhes atribuem executoriedade. Por isso que se pode afirmar que o 

judiciário aplica o próprio tratado e não o direito interno (o decreto presidencial no caso). 

MAZZUOLI400, nesse seara, defende que os tratados são instrumentos que ingressam no 

ordenamento interno com “vida própria”. Não são leis, são atos internacionais que se aplicam 

como se fossem lei, os quais adquiram a força de lei com a promulgação. Para o autor, que 

tem opinião firme sobre o tema, são inclusive dotados de força superior à da lei, já que não 

podem ser revogados por lei posterior.  

Ao analisar o procedimento de ratificação, MAZZUOLI remete à CVDT (art. 2o, 1, 

b)401 para defender que é um ato precipuamente externo e de governo, criticando a utilização 

do termo no direito interno. Para o autor, ratificação é ato de direito internacional. Logo, no 

                                                 
399 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 48. 
400 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 73. 
401 “b)“ratificação”, “aceitação”, “aprovação” e “adesão” significam, conforme o caso, o ato internacional 

assim denominado pelo qual um Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se 

por um tratado;” (BRASIL. Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009). 
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Brasil seria apenas caso de referendo parlamentar conforme previsto na CRFB. A despeito 

da posição adotada por ele, entendemos ser possível a utilização do termo em relação ao 

fulminado com a publicação de decreto pelo Chefe do Executivo, sendo o termo assim 

utilizado neste trabalho.  

ACCIOLY nota que  

 

é frequente que a legislação de um Estado, muitas vezes por meras considerações 

de ordem prática, tenha em vista apenas determinar ou regular pela forma que lhe 

pareça mais conveniente, a execução de tratados ou convenções internacionais, 

pelos órgãos estatais competentes, e, por meios adequados, procure tornar 

conhecidos tais atos, na ordem interna402 

 

 

Para o ilustre tratadista, isso explica formalidades como a aprovação e ratificação 

adotadas no Brasil, notando que alguns doutrinadores denominam o processo de reenvio do 

direito interno ao externo, transformação deste naquele, adoção ou recepção do direito 

externo pelo interno. 

Voltando-se à origem etimológica do termo ratificação encontramos os significados 

“tornar válido” (do latim clássico ratum facere ou ratum esse), relacionado à confirmação 

de um ato anterior, ou ainda “aprovação” (ratum habere), conforme aponta MELLO403, 

traduzindo a ideia de criação de uma situação jurídica nova404. De qualquer modo, denomina-

se ratificação o ato pelo qual o poder executivo, autorizado conforme a lei interna, confirma 

um tratado ou declara que este deve produzir seus efeitos, na lição de ACCIOLY405. 

Independente de um ou outro significado, que na realidade são muito próximos, é 

sabido que historicamente tratados costumavam necessitar algum tipo de aprovação ou 

chancela de algum outro órgão, geralmente superior ou colegiado. Na Grécia, a Assembleia 

do Povo; em Roma, o Senado; na Idade Média, o Soberano406. No Brasil Império, a 

Constituição outorgava ao Imperador a atribuição de “fazer tratados”, levando-os 

posteriormente à Assembleia-Geral. A Constituição de 1891, aproximando-se do texto atual, 

dava competência privativa ao Congresso, para resolver definitivamente sobre os tratados e 

                                                 
402 ACCIOLY, Hildebrando. Op. cit., p. 83. 
403 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Ratificação de tratados: estudo de direito internacional e 

constituticional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 32 – 33. 
404 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Op. cit., p. 90. e MELLO, 1966, p. 32. 
405 ACCIOLY, Hildebrando. Op. cit., p. 677. 
406 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit.,  p. 38. 
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à União, para celebrá-los407. Considerando a sistemática adotada na negociação e assinatura 

de tratados, na maioria das vezes por representantes plenipotenciários, justificava-se esse ato 

de confirmação pela autoridade estatal, que por ele reconhecia a legitimidade do tratado 

celebrado e seu caráter obrigatório.  

Isso ocorria naturalmente em decorrência da ausência de meios céleres de 

comunicação, dificultando a verificação dos termos dos tratados pelos prepostos dos 

soberanos. Tradição que perdurou aos dias atuais, apesar do progresso tecnológico, 

assimilando a conclusão do tratado à teoria do mandato do direito privado408. Define 

SILVA409 que a ratificação é mero ato administrativo pelo qual o chefe de Estado declara 

aceitar o acordo firmado por seu represente. 

Podemos entender que esse ato de ratificação é, em última análise, do poder 

executivo, ainda que necessite de autorização do legislativo410. Como o caso no Brasil, a 

palavra final em relação ao tratado e até mesmo sobre o momento oportuno para tanto cabe 

ao presidente, que não possui nenhuma obrigação de ratificá-lo ainda que devidamente 

aprovado pelo decreto do Congresso Nacional, já que é um ato discricionário. 

 

4.2 Histórico 

 

Para melhor compreender a Convenção e o Protocolo no ordenamento jurídico 

brasileiro buscamos encontrar as intenções do legislador durante o processo de negociação 

do qual participou a delegação brasileira, durante a revisão da Convenção e do Protocolo por 

entidades da administração federal (Ministérios, Procuradorias e Agências Reguladoras) e 

durante o processo de aprovação no âmbito do Poder Legislativo, conforme exigido pela 

CRFB, o que demandou extensas pesquisas junto ao Governo Federal.  

Por isso, em exercício de interpretação histórico-evolutiva, analisamos os detalhes 

do processo relativo à Convenção e ao Protocolo, considerando que a lei passa a ter vida 

própria, desenvolvendo-se organicamente e destacada do legislador ordinário411. A lei e seu 

                                                 
407 CRETELLA JR., José. Op. cit., p. 2532. 
408 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 43. 
409 SILVA, Afonso da. Op. cit., p 408. 
410 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op. cit., p. 57. 
411 ESPINOLA, Eduardo. A Lei de Introdução ao Código civil brasileiro: (Dec.-Lei no 4.657, de 4 de setembro 

de 1942, com as alterações da Lei 1o 3.238, de 1o de agosto de 1957, e leis posteriores): comentada na ordem 

de seus artigos. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 1 v., p. 168. 
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conteúdo não são fixos, blindados de qualquer interferência externa, e por isso merecem 

elasticidade conforme desenvolvem-se as relações sociais e econômicas, inclusive 

permitindo a interface com outras fontes tal como os tratados internacionais. Mas não de 

maneira ilimitada. Ainda assim é necessária razoabilidade e parcimônia para que não se 

permita a instabilidade.  

 

 

 

 

4.2.1 Da participação da delegação brasileira ao Poder Legislativo 

 

O primeiro contato oficial do Brasil com o tema da Convenção e o Protocolo se deu, 

oficialmente, na 31ª Sessão do Comitê da Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI), segunda consta de relatório preparado pela Comissão de Estudos Relativos à 

Navegação Aérea Internacional (CERNAI)412. 

Esse documento relatou a realização da Sessão, a qual tinha por objetivo analisar o 

projeto da Convenção e do Protocolo, notando que na compra e venda e no arrendamento a 

regulamentação internacional ainda era deficiente. Reportou os antecedentes da Convenção, 

destacando que a participação do setor aeronáutico acelerou o processo e que o envolvimento 

da OACI foi indispensável para alcançar efetividade, razão pela qual a organização se 

envolveu desde 1997 e estabeleceu Sub-Comitê Jurídico, propiciando discussões com todos 

os Estados membros. 

O Brasil participou desse Sub-Comitê a partir de 2000, quando compareceu à 3ª e 

última reunião, realizada em Roma. Desse encontro surgiu a necessidade da Sessão do 

Comitê Juridico, realizada em 2001, e que congregou 179 membros de 56 Estados 

Contratantes e de seis Organizações Internacionais. Os trabalhos foram divididos em Sessões 

Plenárias, complementadas por Sessões Especiais do Comitê de Redação, do qual o Brasil 

fazia parte.  

                                                 
412 BRASIL. Serviço Público Federal. Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. 

Relatório Final da Trigésima Primeira Sessão do Comitê Jurídico da OACI. Relator Guttemberg Rodrigues 

Pereira.  23 jan. 2001. 
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Notou o Relator da CERNAI as características do projeto que proporcionavam maior 

proteção aos vendedores e arrendadores frente aos adquirentes e arrendatários do 

equipamento aeronáutico, mas manifestando preocupação quanto à eventual desequilíbrio 

entre credor e devedor, por conta de artigos majoritariamente pró-credores. Apesar disso, 

reconheceu a importância para redução de taxas de juros e de custos.  

Apresentou a criação do Registro Internacional, com especial atenção às questões de 

responsabilidade, já que seria objetiva e ilimitada em relação aos erros e omissões. Nesse 

aspecto, ressalvou que a opção do Brasil ao adotar um ponto de entrada das informações 

deveria ser “criteriosamente avaliada”, já que poderia ter efeitos na esfera de 

responsabilidade civil do Estado. 

Mencionou a previsão de escolha de foro diversos daqueles onde estão localizados 

credor ou devedor, indicando que “favorece ao credor, que irá certamente optar pelo foro 

que lhe conceda maiores facilidades para a retomada do objeto transacionado, nos casos de 

inadimplência”413. 

Nos comentários finais frisou: 

 

Alguns dos dispositivos contidos nos Projetos, apresentam pontos de colisão com 

a legislação brasileira. Isso exigirá um exame específico desses aspectos, visando 

estabelecer a possibilidade de sua absorção, através de modificações na legislação 

ordinária do país ou pela concepção de um regime especial de tratamento para 

essas transações internacionais. O que deve ser considerado relevante nessa 

matéria é o fato de o Brasil não ser só um importante adquirente e arrendatário, 

mas também um grande fabricante de aeronaves, que o coloca também na 

categoria de grande credor, merecendo por isso o apoio de instrumentos 

internacionais dessa categoria. [...] A posição brasileira de eventual crítica aos 

desequilíbrios contidos nos Projetos, deve dar lugar a uma avaliação mais ampla, 

que leve em conta não só a crescente importância do Brasil dentre os países 

fabricantes, mas também a possibilidade da redução dos custos de aquisição e 

arrendamento de aeronaves, pelas empresas brasileiras.414 

 

Esse relatório foi encaminhado pelo Major Brigadeiro do Ar e Presidente do 

CERNAI, Venancio Grossi, ao Comandante da Aeronáutica415, quem apresentou que os 

projetos tinham por objetivo “dar maiores garantias aos proprietários de aeronaves, nos casos 

                                                 
413 BRASIL. Serviço Público Federal. Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. 

Relatório Final da Trigésima Primeira Sessão do Comitê Jurídico da OACI. Relator Guttemberg Rodrigues 

Pereira.  23 jan. 2001. 
414 Idem. 
415 BRASIL. Serviço Público Federal. Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. Ofício 

nº 021/APA/021. 24 jan. 2001. 



129 

 

de venda ou arrendamento, disciplinando essa relação jurídica, no âmbito internacional”. 

Tratou também dos prejuízos e das particularidades de cada ordenamento: 

 

evitar os prejuízos decorrentes da retenção de equipamentos aeronáuticos por parte 

de adquirentes ou arrendatários inadimplentes, frequentemente amparados por sua 

legislação interna a qual, muitas vezes, protege a parte devedora nessas transações, 

causando sérios inconvenientes à parte credora, pela impossibilidade de retomar 

com presteza o equipamento em disputa.416 

 

Reconheceu os reflexos positivos nas condições econômicas “em função da maior 

confiabilidade”, afetando todas as pontas de uma operação. 

Como a Convenção ultrapassava o âmbito da aviação, solicitou a manifestação de 

outros Ministérios: Indústria e Comércio, Justiça e Relações Exteriores, além da Consultoria 

Jurídica do Comando da Aeronáutica. 

Em 30 de maio de 2001 o assunto foi encaminhado pelo Comandante da Aeronáutica, 

Carlos de Almeida Baptista, ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Celso Lafer417. 

Em 26 de outubro de 2001 a Secretaria de Estado enviou despacho telegráfico418 à 

embaixada do Brasil em Pretória para orientar sobre a Conferência Diplomática419, da qual 

o Brasil participaria420. Destacamos que a orientação para a delegação brasileira era de (i) 

defender a estrutura da Convenção como acordo-quadro e demais protocolos, posicionando-

se contrariamente à fusão dos instrumentos; (ii) envidar esforços para definir um tempo exato 

para a classificação de um inadimplemento substancial421; (iii) insistir na definição do 

conceito de partes como partes contratuais no artigo 1º422. A orientação mais importante, 

contudo, transcrevemos: “em virtude da necessidade de se aprofundar a análise dos projetos 

                                                 
416 BRASIL. Serviço Público Federal. Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. 

Relatório Final da Trigésima Primeira Sessão do Comitê Jurídico da OACI. Relator Guttemberg Rodrigues 

Pereira.  23 jan. 2001. 
417 BRASIL. Serviço Público Federal. Comando da Aeronáutica. Ofício nº 760/COJAER/2001. Brasília, 30 

mai. 2001. 
418 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Manual de redação oficial e diplomática do Itamaraty. 

Brasília. 2016. Disponível em: <https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-

br/file/CAD/LXVI%20CAD/Bibliografia/Atos%20Internacionais/Manual_de_Reda%C3%A7%C3%A3o_Of

icial_e_Diplom%C3%A1tica_do_Itamaraty.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2016. 
419 BRASIL. Secretaria de Estado. Ministério das Relações Exteriores. Despacho Telegráfico n. 00352. 26 out. 

2001 
420 Composição da Delegação Brasileira. 
421 Alteração não foi aceita. Texto atual no Artigo 11 não se refere à tempo. 
422 Não prevaleceu a sugestão. 
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de instrumentos internacionais em apreço, inexiste intenção, por parte do Brasil, de assinar 

[...] tanto a Convenção do UNIDROIT quanto o Protocolo sobre Propriedade Aeronáutica”.  

Seguiram-se diversas trocas de despachos telegráficos entre aquela Embaixada e 

Brasília, reportando os eventos e discussões da Conferência.  

Em um deles, o Embaixador Jório Salgado Gama Filho, ao tratar de direitos não-

convencionais em âmbito da América do Sul, aponta que: 

 

A Delegação brasileira manteve conversa informal sobre o assunto concernente 

aos referidos direitos não-convencionados com as Delegações argentina, chilena, 

mexicana e venezuelana. Nesse âmbito, notou-se que, nesses países latino-

americanos, assim como no Brasil, o inadimplemento do pagamento de taxas 

aeroportuárias não acarreta o eventual sequestro de aeronaves.423 

 

Em outro, reportou a discussão novamente sobre a definição de inadimplemento. 

Para vários países o termo “substancial”, sem um significado estabelecido, seria deveras 

flexível e subjetivo, dando margem a futuras divergências sobre o valor e tempo do 

inadimplemento424.  

Nos documentos do MRE há também indicação de que a delegação brasileira foi 

responsável por sugerir, junto com a australiana, alteração ao dispositivo sobre a entrada em 

vigor da Convenção em conformidade com as alterações propostas em cada Protocolo, as 

quais alteram e prevalecem, funcionando como emendas425. No mesmo despacho telegráfico 

que cuidou desse assunto, discutiu-se a proposta de se permitir declarações de cada Estado 

independente de reciprocidade, o que foi atacado pelo Brasil e pela França. Por conta da 

participação ativa, a delegação brasileira foi convidada a compor o Comitê de Cláusulas 

Finais e o Comitê sobre o Protocolo Aeronáutico, que discutiria, dentre outros, a indicação 

da OACI como autoridade supervisora do Registro Internacional.  

Causou surpresa ao Brasil o fato de 22 países assinarem ad referendum a Convenção 

e o Protocolo ao término da Conferência426. 

                                                 
423 BRASIL. Emaixada em Pretória. Despacho Telegráfico n. 00472. 1º nov. 2001. 
424 BRASIL. Emaixada em Pretória. Despacho Telegráfico n. 00480. 2 nov. 2001. 
425 Alteração que resultou no artigo 6º, 2, do texto atual: “2. Quando houver qualquer inconsistência entre a 

presente Convenção e o Protocolo, o Protocolo deverá prevalecer.” 
426 BRASIL. Emaixada em Pretória. Despacho Telegráfico n. 00506. 19 nov. 2001. 
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Concluídas as negociações na Cidade do Cabo, em dezembro de 2001 o CERNAI 

preparou Relatório Final427 sobre a Conferência Diplomática da Convenção, da qual 

participaram 298 participantes de 68 Estados e 13 Delegações Observadoras. O Brasil, 

seguindo as instruções às quais já nos referimos, assinou apenas a Ata Final mas nenhum 

dos instrumentos aprovados. Segundo é narrado, o Brasil assumiu uma das vice-presidências 

da Conferência e atuou em todas as reuniões da Comissão Geral, do Comitê de Redação e 

do Comitê da Cláusula Final, além de ter contribuído nos grupos informais. As orientações 

gerais à delegação brasileira eram: propor modificações de dispositivos que não se 

ajustassem à lei local, introduzir solução arbitral em litígios sobre temas da Convenção e 

defender o seguro quanto à responsabilidade dos pontos de entrada. 

Em relação ao primeiro, o refinamento dos dispositivos diminuiu consideravelmente 

pontos de atrito, mormente no que tange à necessidade de concordância prévia do devedor, 

em contrato, e de declaração do Estado Contratante sobre a necessidade de obtenção de 

ordem judicial para os casos de medidas mais gravosas (vale lembrar a preocupação anterior 

do Brasil sobre desequilíbrio entre as partes contratantes). 

Quanto aos dois outros pontos, não houve grande evolução, de modo que a 

arbitragem ou mecanismos de solução de controvérsias não foram inseridos, nem tampouco 

se estabeleceu alguma regra sobre pontos de entrada, o que ficou à cargo de cada país 

contratante, repisando novamente a preocupação sobre a posição do Registro Aeronáutico 

Brasileiro sob perspectiva de responsabilidade428. 

O relatório final indicava que dentre os objetivos da Convenção está a uniformidade, 

de modo a ampliar a proteção dos credores internacionais, apontando que essa necessidade: 

 

decorre do elevado valor dos equipamentos aeronáuticos e da importância de 

mantê-los operacionais, além da indispensável recuperação dos grandes 

investimentos exigidos para sua mobilização. O que se espera é que a Convenção, 

ao oferecer maior segurança às transações, reverta essa segurança em custos 

menores, podendo significar queda nos juros dos arrendamentos, sobretudo em 

países cujo nível de risco ainda é considerado muito elevado. 

 

                                                 
427 BRASIL. Serviço Público Federal. Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional. 

Relatório Final da Conferência Diplomática para conclusão da Convenção sobre Garantias Internacionais 

Relativas a Equipamentos Móveis e Protocolo sobre Aeronaves. Relator Guttemberg Rodrigues Pereira.  13 

dez. 2001. 
428 Esta última permite entender a extensão das cláusulas de assunção de responsabilidade para obtenção e uso 

de códigos de autorização consubstanciadas na Resolução nº 309/2014. 
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Ao discorrer sobre os procedimentos para tradução dos textos e elaboração de 

comentário oficial, o relatório apontava: “Todas essas iniciativas acentuam a complexidade 

dos instrumentos recém-concluídos, bem como o cuidado com que sua divulgação está sendo 

conduzida, visando seu correto uso pelos Estados Contratantes, providências inéditas, em se 

tratando de Instrumentos Jurídicos Internacionais.” 

Por conta da solicitação do Comando da Aeronáutica, o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresentou parecer sobre a pertinência da 

Convenção429, concluindo que o tratado beneficiaria as condições econômicas das transações 

por dar maior segurança, permitindo maior acesso a preços e condições, o que reforçaria a 

posição do Brasil como bem-sucedido fabricante de aviões. A Consultoria Jurídica nada opôs 

à consolidação da Convenção, que foi considerada em conformidade com as práticas do 

Ministério e com os princípios fundamentais adotados pelo Brasil nas relações 

internacionais. 

Em 2005, após falência de grandes companhias aéreas brasileiras (VASP e VARIG), 

o assunto retornou à pauta de interesses do Governo. Segundo consta de registro oficial430, 

o Ministro das Relações Exteriores recebeu em audiência o presidente da Gol Linhas Aéreas, 

que expressou o interesse da companhia aérea pela assinatura da Convenção, já que 

permitiria custos mais baixos no financiamento e arrendamento e aeronaves.  

Tendo em vista os documentos apresentados pela companhia naquela ocasião, dentre 

os quais opiniões favoráveis de advogados com experiência em direito aeronáutico, o 

Ministro de Estado solicitou parecer jurídico sobre o assunto. 

Por conseguinte, em novembro de 2005 a Consultoria Jurídica do MRE (CONJUR) 

concluiu pela constitucionalidade e juridicidade dos textos da Convenção e do Protocolo431. 

Nas notas introdutórias, o parecer da CONJUR indicou os objetivos do tratado sob 

perspectiva econômica e de previsibilidade, tendo em vista que pela uniformidade, “o credor 

– que se encontrará melhor amparado – poderá reduzir os custos de financiamento, ou o 

‘spread’, barateando a aquisição do equipamento móvel”, adicionando que a estrutura do 

tratado em instrumentos separados era vantajosa.  

                                                 
429 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Consultoria Jurídica. Parecer nº 

290/02 – CONJUR/MDIC. Brasília. 7 ago. 2002. 
430 BRASIL. Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Memorandum para o Sr. Consultor Jurídico G/291. 

24 ago. 2005. 
431 BRASIL. Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Parecer CJ/CGDI/nº 296/2005. 9 nov. 2005. 
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O primeiro ponto jurídico considerado relacionava-se à celeuma sobre a tradução da 

expressão international interests para o português. Apontou o parecer que houve quem 

sugerisse “interesses internacionais”, “garantias reais”, “direitos reais de garantia” e 

“garantias internacionais”, preferindo a CONJUR esta última. Apesar de aparentemente 

singela, teria por pano de fundo a sofisticada questão de direito real e direito obrigacional, 

permitindo largo debate até mesmo sobre “as origens romanas do pignus”. A opinião do 

órgão é de que a expressão deveria ser considerada em sua acepção jurídica de garantir 

pagamento de uma obrigação principal (o financiamento do bem), portanto como garantia 

do adimplemento da relação obrigacional, utilizando a seguinte definição: “a obrigação 

incumbente a alguém, seja de assegurar a outrem o gozo de uma coisa ou de um crédito, seja 

de protegê-la contra um dano a que a coisa esteja exposta, ou de indenizar, quando 

efetivamente ocorra”. A Convenção se preocupa em proteger o credor por meio de uma 

garantia dada por um bem, além da sanção ao inadimplemento, estabelecendo um arcabouço 

de reforço das garantias, ainda que inegável que o tratado cuide de aspectos atinentes aos 

direitos reais, mas não apenas.  

Importa notar que o parecer indicou que a Convenção 

 

não cuida somente do penhor e da hipoteca, mas também do arrendamento 

mercantil, tanto operacional quanto financeiro, inter alia, e da venda com reserva 

de domínio, além de abrir espaço para que sejam contemplados contratos que, nos 

diferentes ordenamentos jurídicos nacionais, sejam eventualmente considerados 

inominados e que visem a dar em garantia um equipamento móvel nos termos da 

Convenção. 

 

Salutar apontar que o parecer considerou a interpretação sistemática do tratado, ao 

defender que “Garantias Internacionais, na letra da Convenção da Cidade do Cabo, possui, 

um significado próprio a ser depreendido da própria definição que seu texto confere ao 

termo”. Quando inexistem correspondência exata entre certas expressões e a legislação de 

cada país, o significado deve ser construído pelo texto da Convenção, seguindo-se espírito 

norteador do Direito Internacional Público “que adentre a seara do Direito Privado”. 

Nesse contexto o parecer adotou mesmo entendimento quanto aos tipos de contrato 

aos quais a Convenção deve ser aplicada. Ao tratar da compra e venda prevista no tratado, 

asseverou que englobaria também contratos preliminares à promessa de compra e venda sem 

cláusula de arrependimento. Entendeu também que sobre definição de direito constitutivo 

de garantia real, alínea específica “ao incluir a expressão ‘direito de propriedade’ permitiu 
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que fossem contemplados não somente os direitos reais relativos de garantia, mas também a 

alienação fiduciária, na qual há uma transferência do domínio em confiança”. 

Por fim, destacou, em poucos parágrafos, a importância das medidas cautelares e do 

Registro Internacional, ressalvando que antes que os textos fossem encaminhados ao 

Congresso Nacional deveriam ser determinadas as reservas (sic) que o Brasil deveria fazer 

ao texto “uma vez que são de suma importância para que se mantenha sua harmonia com os 

princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio”. 

Prosseguindo no processo de ratificação, o parecer da CONJUR foi encaminhado à 

CERNAI, solicitando opiniões da Aeronáutica – novamente – sobre o tratado432. 

Com a criação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o assunto foi 

redistribuído da Aeronáutica para a Superintendência de Relações Internacionais (SRI) da 

ANAC. 

A SRI elaborou novo estudo técnico sobre a adesão do Brasil433. Na introdução desse 

estudo, apresentou o desenvolvimento da aviação civil como impulsionador das 

modificações legislativas no setor, notando a dificuldade de aplicação que afetava as 

Convenções de Roma e de Genebra e que fez necessário reformar o quadro normativo, 

conforme proposto pela Convenção. 

Depois de mencionar os benefícios econômicos, o interesse das empresas e os estudos 

realizados no âmbito do Itamaraty, analisou as questões jurídicas relevantes no tratado. 

Destaque-se o trecho conclusivo em referência aos pareceres, convenções e leis 

internas que foram considerados no estudo: “O direito brasileiro é, portanto, orientado pelo 

princípio pacta sunt servanda, tantas vezes enunciado”. 

É de relevo esse estudo, pois nele são propostas, pela primeira vez, as declarações 

que deveriam ser depositados pelo Brasil, “necessárias à compatibilização de ambos os 

instrumentos com a lei brasileira” e “visando tornar essa aplicação consentânea com a 

legislação brasileira”. 

                                                 
432 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Despacho Telegráfico n. 00736. 15 dez. 2005. 
433 BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Superintendência de Relações Internacionais. Assessoria 

Técnica. Estudo Relativo à Convenção sobre Garantias Internacionais Relativas a Equipamentos Móveis e 

Protocolo Específico sobre Equipamentos Aeronáuticos, assinados na Cidade do Cabo em 16 Nov 2001. 8 ago. 

2006. 
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A declaração em relação ao artigo 39 da Convenção (direitos gozando de prioridade 

sem registro) foi sugerida por força do disposto no artigo 144 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica (CBA). 

Sugeriu-se não depositar nenhuma declaração em relação ao artigo 40 (direitos ou 

garantias não convencionais registráveis), por não ser oportuno naquele momento. 

Também foi sugerido não limitar a aplicação da Convenção às operações 

internacionais, conforme permite o artigo 50 (operações internas). Entendeu o estudo que: 

“nada há na legislação brasileira que justifique a exclusão das transações comerciais internas 

das regras da Convenção, motivo pelo qual consideramos inconveniente propor tal 

Declaração”. 

No que diz respeito à determinação dos tribunais (artigo 53), tendo em vista a 

complexa organização judiciária do Brasil, sugeriu nenhuma declaração – ainda que isso 

signifique, em outras palavras, declarar que todos os tribunais competentes no Brasil são 

competentes para fins da Convenção. 

Significativa foi a declaração ao artigo 54 (declarações relativas às medidas 

disponíveis). Como se sabe, via de regra a Convenção propõe a autotutela (self-help), salvo 

declaração em contrário. Apontava o estudo: 

 

A questão em exame envolve o interesse público, não sendo suficiente que ‘a 

pessoa que prestou garantia tenha a qualquer tempo assim convindo’, pois se 

aplica aqui o princípio constitucional do inciso XXXV do artigo 5º, que assim 

dispõe: ‘XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito;’. Esse princípio constitucional é pedra angular do Direito 

Brasileiro e qualquer contrato que contenha cláusula que vise sua exclusão torna-

se irrito.  

 

Por isso é que o Brasil depositou declaração determinando que para exercício das 

medidas previstas na Convenção da Cidade do Cabo é necessário autorização do Poder 

Judiciário.  

Quanto ao artigo 55 (declarações relativas a medidas cautelares anteriores à decisão 

de mérito do litígio), entendeu não ser necessário depositar nenhuma declaração já que era 

“o procedimento cautelar amplamente utilizado no direito brasileiro”. 

Quanto aos artigos 57 (declarações subsequentes) e 58 (retirada de declaração), não 

foram recomendadas declarações. No que diz respeito à possibilidade de se declarar a 

aplicação retroativa da Convenção, conforme artigo 60 (disposições transitórias), entendeu 
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não ser conveniente “pois isso traria insegurança jurídica à execução dos contratos 

anteriormente concluídos”. 

Em relação ao Protocolo, entendeu que não seriam necessárias declarações aos 

artigos XXIV (relação com a Convenção de Roma de 1933 sobre danos a terceiros na 

superfície causados por aeronave), XXIX (unidades territoriais), e XXI (modificações das 

disposições relativas à jurisdição).  

Como o artigo XXX (declarações relativas a certas disposições) permite que o Estado 

Contratante “adapte” o Protocolo às particularidades de seu ordenamento, declarando quais 

disposições são aplicáveis, foram sugeridas declarações quanto ao artigo VIII (escolha da lei 

aplicável), tendo em vista o artigo 6º e 7º do CBA; artigo XII (assistência em caso de 

insolvência), haja visto a tradição das instituições jurídicas que preveem a cooperação 

internacional; artigo XIX (pontos de entrada designados), sugerindo a indicação do Registro 

Aeronáutico Brasileiro (RAB) como tal; artigo X (modificações das disposições relativas às 

medidas cautelares), por entender que tema era regulado internamente; artigo XIII 

(cancelamento de registro e solicitação de autorização de exportação), por entender que 

dependeria de autorização judicial.434 

Esse estudo foi encaminhado à Procuradoria da ANAC, solicitando o 

Superintendente de Relações Internacionais exame da matéria pela Procuradoria e emissão 

de parecer jurídico435. Dessa forma, em agosto de 2006436, manifestou-se o órgão de maneira 

favorável, pautando-se pelos benefícios econômicos e por posicionamento de outras 

Superintendências, concluindo:  

 

verificamos que as regras estabelecidas na Convenção e no Protocolo estão em 

consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio, principalmente, no tocante 

aos direitos, deveres e obrigações pactuados nas relações contratuais, todos 

disciplinados pelo nosso Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), Código de 

Processo Civil (Lei nº 5.869/1973) e a Nova Lei de Falências e Recuperação de 

Empresas (Lei nº 11.101/2005. 

 

                                                 
434 Notamos que essas sugestões foram aceitas com poucos ajustes, exceto pela parte que criticamos – e que 

não foi contemplada nas declarações depositadas – quanto à necessidade de autorização judicial para uso de 

IDERAs. Ademais, as propostas do estudo técnico não contemplaram os prazos que deveriam ser estabelecidos 

para cada medida e que constam do texto depositado. 
435 BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Nota Técnica nº 044/SRI. 8 ago. 2006. 
436 BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Procuradoria. Parecer nº 091/Procuradoria/ANAC. 21 ago. 

2006. 
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Recomendou-se, contudo, manifestação da Consultoria Jurídica do Ministério da 

Defesa437. Por sua vez, esse órgão entendeu, em novembro de 2006438, que não seria de sua 

competência avaliar a conveniência para adesão ao tratado, mas sim do MRE, apesar de ter 

mencionado as vantagens financeiras que poderiam decorrer da adoção do tratado. Por isso, 

o processo foi redirecionado439. 

Os textos das declarações foram consolidados e, finalmente, em maio de 2009, 

encaminhados à Presidência da República440. Na Exposição de Motivos foram destacados os 

argumentos trabalhados exaustivamente de que o tratado facilitaria o financiamento 

aeronáutico, diminuiria custos e aumentaria a certeza dos credores. Transcrevemos 

importante trecho sobre as declarações, cuja elaboração envolveu esforço conjunto da 

ANAC e dos Ministérios: 

 

Tendo em vista o que precede, observo que as declarações que o Brasil deverá 

fazer, quando aderir à Convenção e ao Protocolo, foram redigidas de maneira a 

permitir que o setor privado doméstico possa beneficiar-se de reduções no custo 

dos empréstimos para a compra ou o arrendamento de equipamento aeronáutico e 

manter, ao mesmo tempo, o controle do Registro Aeronáutico Brasileiro sobre 

todas as informações que deverão ser fornecidas ao Registro Internacional. A esse 

respeito, acrescento que as disposições que implicarão alteração da legislação em 

vigor foram detalhadamente examinadas, a fim de garantir sua 

constitucionalidade.441 

 

Na sequência, Mensagem do Poder Executivo442 submeteu a Convenção à 

deliberação do Congresso Nacional, tendo em vista o disposto nos artigos 49, inciso I e 84, 

inciso VIII da Constituição Federal. 

 

4.2.2 O processo legislativo e entrada em vigor no Brasil 

 

Cumprindo com o disposto no artigo 49, I da Constituição, já analisados 

anteriormente, a Convenção e o Protocolo foram resolvidos definitivamente pelo Poder 

                                                 
437 BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil. Procuradoria. Ofício nº 059/2006/Procuradoria/ANAC. 

Brasília. 20 out. 2006. 
438 BRASIL. Ministério da Defesa. Consultoria Jurídica. Parecer nº 170/CONJUR-2006. 
439 BRASIL. Ministério da Defesa. Ofício 10234/Gabinete. Brasília. 14 nov. 2006. 
440 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Exposição de Motivos nº 00185 MRE-PAIN-ETRA. Brasília, 

22 mai. 2009. 
441 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Exposição de Motivos nº 00185 MRE-PAIN-ETRA. Brasília, 

22 mai. 2009. 
442 BRASIL. Poder Executivo. Mensagem nº 808 de 2009. 9 out. 2009. 
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Legislativo por meio da edição do Decreto Legislativo nº 135, de 26 de maio de 2011, que 

aprovou os respectivos textos.  

Em outubro de 2009 o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional os textos 

da Convenção e do Protocolo, acompanhados de exposição de motivos do Ministério das 

Relações Exteriores443, que foi autuada pelo Departamento de Comissões da Câmara dos 

Deputados e distribuída às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio (CDEIC). A apreciação como proposição sujeita à aprovação do 

Plenário tramitou em regime de prioridade. 

A CREDN apresentou em maio de 2010 projeto de decreto legislativo444, por meio 

de voto favorável do relator designado, Deputado Arnon Bezerra. Em sucinta argumentação, 

o congressista considerou o intuito da Convenção e do Protocolo de estimular operações de 

crédito para financiamento de equipamento aeronáutico e maior segurança aos financiadores, 

além do “interesse brasileiro em promover o mercado do setor aeronáutico, já que o País é 

um grande produtor e exportador no segmento de aviação regional, entendemos como 

fundamental aperfeiçoar os mecanismos de garantia ao financiamento de aeronaves, até 

como forma de reduzir os custos desses empréstimos.”445  

O relator designado da CDEIC, Deputado Albano Franco, em reunião de junho de 

2010, apresentou parecer pela aprovação do projeto, repetindo os argumentos apresentados 

na CREDN, defendendo ainda que a Convenção e o Protocolo deveriam permitir o 

“incremento da indústria nacional”446. O parecer foi aprovado por unanimidade. 

Na CCJC o parecer favorável do relator Deputado Ciro Nogueira, defendeu que a 

Convenção e o Protocolo aperfeiçoavam os mecanismos de garantia para propiciar vantagens 

econômicas recíprocas a todos os interessados, considerando também que estavam em 

consonância com princípio constitucional de cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade, indicando, inclusive, que “[n]ada encontramos, portanto, na proposição 

                                                 
443 Mensagem no. 808, de 9 de outubro de 2009, publicada no DOU de 13 de outubro de 2009, Seção 1, Página 

36. Posteriormente retificada pela Mensagem n° 690, de 9 de dezembro de 2010 com os textos revisados mas 

com igual teor. 
444 PDC no. 2.643 de 2010. O projeto de decreto legislativo, além da aprovação dos textos da Convenção e do 

Protocolo, corrigia dois erros materiais de tradução dos textos originais da Convenção: um em relação ao artigo 

2o, alínea “c”, que erradamente utilizou a expressão “arrendatário” no lugar de “arrendador” e outro em relação 

ao artigo 40, que suprimiu o verbo “listar”.  
445 Projeto CREDN. 
446 Projeto CDEIC. 
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legislativa e nos textos sob análise, que desobedeça às disposições constitucionais vigentes 

e aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio, mormente o art. 4º da 

Constituição Federal.”447 Assim, votou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa do projeto apreciado e teve aprovação unânime da Comissão. 

Em sessão deliberativa Extraordinária de fevereiro de 2011, o projeto de decreto 

legislativo foi apresentado pela presidente da mesa, Deputada Rose de Freitas, mas não 

contou com nenhuma discussão, sem qualquer orador inscrito, de modo que foi aprovado 

por meio de votação simbólica448. O projeto seguiu então ao Senado Federal, onde foi 

distribuído à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional449, sob forma de projeto 

de decreto legislativo450, abrindo-se prazo para apresentação de emendas e designando-se 

como relator o Senador Jorge Viana. Nenhuma emenda foi proposta e em reunião de maio 

de 2011 foi apresentado parecer favorável451. 

Destacamos que referido parecer foi o que mais detalhadamente analisou a 

Convenção e o Protocolo no âmbito do Congresso Nacional, considerando inclusive alguns 

artigos específicos do tratado no relatório. No que tange aos quesitos formais, entendeu o 

relator que a proposição não apresentava inconstitucionalidade nem vícios quanto à 

juridicidade. Quanto ao mérito, apresentou que a Convenção “favorecerá o andamento das 

relações no âmbito do comércio de equipamentos móveis, mais especificamente, 

equipamentos aeronáuticos”, defendendo que transações de alto valor financeiro exigem 

ambiente de segurança jurídica e parâmetros claros para a solução de conflitos sobre lei 

aplicável. Reconheceu, ainda, a relevância da garantia e do registro internacionais. Indicou 

também que as declarações interpretativas (sic) eram necessárias para preservar a ordem 

jurídica interna brasileira, destacando a “[d]eclaração que confirma a incidência do princípio 

                                                 
447 Voto de relator CCJC. 
448 Artigo 185 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por meio manifestação física. Transcrevemos 

o que consta do DCD de 11 de fevereiro de 2011, página 05174: “A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – 

As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.” 

Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11FEV2011.pdf#page=106>. Acesso em: 

20 jan. 2016. 
449 Comissão à qual cabe opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais, nos termos do 

art. 103, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal. 
450 Projeto de Decreto Legislativo (Senado Federal) no.75, de 2011. Disponível em: <http://www.senado.leg.br 

/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=86939&tp=1>. Acesso em: 20 jan. 2016. 
451 Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no. 236, de 2011 em relação ao Projeto de 

Decreto Legislativo no. 75, de 2011, de autoria do Senador Jorge Viana, publicado no Diário do Senado Federal 

de 7 de maio de 2011, página 14398. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=07/05/2011&paginaDireta=14398>. 

Acesso em: 20 jan. 2016.  
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constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5°, XXXV, da Constituição 

Federal) nos casos em que o credor poderá lançar mão de medidas para satisfazer sua 

pretensão”. Após essa argumentação, entendendo “ser conveniente e oportuno aos interesses 

nacionais, constitucional, jurídico e regimental”, apresentou voto favorável, enfatizando: 

“não temos dúvida de que a aplicação da Convenção e do Protocolo sob exame, ao minorar 

os riscos e, por consequência, os custos dos credores em financiamentos de equipamentos 

móveis aeronáuticos, poderá incrementar o comércio internacional nesse campo”. 

Por fim, o projeto de decreto legislativo foi aprovado, em sessão de maio de 2011, 

em votação em turno único e simbólica. Discursou apenas o relator do projeto na Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senador Jorge Viana, cujas palavras 

transcrevemos: 

 

Penso que este é um momento muito especial para o Senado, depois de 10 anos de 

um acordo assinado, um acordo internacional da maior importância. Este Plenário 

aprecia uma matéria da maior relevância, tendo em vista que o Brasil inteiro hoje 

discute os transportes aéreos, a presença das empresas aéreas nos aeroportos, o 

aumento do número de passageiros, que é uma conquista do povo brasileiro. Com 

essa decisão do Senado, nós teremos uma facilitação, por parte das empresas 

aéreas, na aquisição de equipamentos, tendo em vista que nós estamos alterando, 

de maneira significativa, as garantias necessárias para a aquisição desses 

equipamentos.452 

 

Por fim, foi promulgado e publicado o Decreto Legislativo no. 135, de 2011, seguindo 

a matéria para o Poder Executivo. 

A análise crítica dos principais desenvolvimentos durante o processo legislativo de 

aprovação da Convenção e do Protocolo demonstra sua relevância, reconhecida pelo 

legislador pátrio. A tramitação nas casas do Congresso Nacional foi célere. Os votos dos 

relatores nas Comissões foram favoráveis e aprovados por unanimidade. As votações nas 

respectivas Sessões Plenárias não tiveram proposições contrárias. Emendas não foram 

apresentadas por nenhum congressista. E, principalmente, reconheceu-se que as Declarações 

sugeridas pelo Poder Executivo adaptavam os textos à realidade jurídica brasileira.  

Esses fatos nos remetem ao que apontou NORTH sobre o processo legislativo: “[t]he 

models that guide legislators are one source of error. Legislators simply do not posssess the 

                                                 
452 Diário do Senado Federal de 25 de maio de 2011, referente à Sessão Plenária de 24 de maio de 2011, página 

18316. Transcrição do discurso do Senador Jorge Viana. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=25/05/2011&paginaDireta=18315>. 

Acesso em: 20 jan. 2016. 
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information or theoretical models to achieve the desired results. More than that, legislation 

is enacted and implemented by agents who have their own utility which will affect the 

outcomes”453. 

Em uma perspectiva hermenêutica, todos esses fatos favorecem a intepretação 

autêntica, reconhecendo a vontade do legislador de aplicar a Convenção e o Protocolo como 

meio de fomentar o desenvolvimento da aviação civil. Parece-nos, assim, que o espírito do 

legislador que inspirou essa aprovação bem fluida é o da aplicação e observação estrita do 

tratado em questão.  

O último ato para a vigência interna e eficácia plena da Convenção e do Protocolo 

ocorreu com a promulgação e publicação do Decreto no. 8.008, de 15 de maio de 2013454. 

Destacamos que, em nosso entendimento, esse Decreto permitiu a distinção entre os efeitos 

oriundos do tratado em dois planos jurídicos: um interno e outro externo, já que nele se lê 

que “[c]onsiderando que os atos internacionais em apreço entrarão em vigor para a República 

Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 1º de março de 2012”.  

Ou seja, podemos concluir que desde 1o de março de 2012, decorrido o prazo 

estabelecido na Convenção e contado do depósito do instrumento de acessão junto ao 

UNIDROIT, passou a vigorar na ordem jurídica internacional. Não que vigorassem para 

entes da administração ou internamente, mas capaz de qualificar o Brasil como Estado 

Contratante para fins da Convenção e do Protocolo. A relevância dessa constatação se 

justifica: desde tal data operações relativas ao equipamento aeronáutico, no Brasil, poderiam 

se sujeitar aos textos do tratado.  

 

4.3 Critérios para solução de antinomias 

 

Face à pluralidade de normas resultantes da produção legislativa, tendo em vista 

diferentes contextos políticos, sociais e econômicos no tempo e no espaço, pode ocorrer que 

normas não sejam compatíveis entre si; surgem quando as normas formalmente se 

contradizem455. 

                                                 
453 NORTH, Douglass Cecil. Understanding the process of economic change. Princeton: Princeton University 

Press, 2005, p. 54. 
454 BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.  
455 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., p. 210. 
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Esse conflito é inevitável, conforme aponta MARQUES456, de modo que “é uma 

dificuldade tradicional frente à qual se encontraram os juristas de todos os tempos, e teve 

uma denominação própria característica: antinomia”457, na lição de BOBBIO.  

Para FERRAZ JR., a primeira condição para as antinomias é que as normas emanem 

de autoridades competentes em mesmo âmbito normativo, o que não as afasta entretanto do 

plano de direito internacional, posto que “as normas pertencem a domínios jurídicos 

diferentes, mas são aplicáveis simultaneamente aos mesmos casos particulares”458. 

BOBBIO assevera que, pela tese de o ordenamento jurídico constituir um sistema, 

um conjunto de normas organizadas, “o Direito não tolera antinomias”459, de tal forma que 

se pressupõe um dever de coerência. Logo, é imprescindível que as antinomias sejam 

corrigidas. Ressalve-se que somente podem ser solucionadas as aparentes, por meio de 

critérios ou regras, enquanto que as denominadas reais são intransponíveis460.  

Os pilares dessa função remontam ao Direito Romano, que já foi considerado o 

direito por excelência461, e foram consolidados em três grandes critérios: hierárquico, 

cronológico e da especialidade, que não tem natureza normativa, mas estruturais, pois 

estabelecem regras de subordinação e coordenação do ordenamento462. 

Naquela que pode ser considerada obra prima sobre esse tema, BOBBIO sugere, se 

referindo a um transeunte que de maneira muito simples se referiria à busca pela prevalência 

da norma mais justa como o critério geral para a solução das antinomias: 

 

Per quanto l'uomo della strada, come si diceva, posto di fronte alla domanda 

quale di due norme incompatibili dovrebbe essere preferita, risponderebbe 

probabilmente « quella piú giusta », diritto (e qui intendo per diritto sia le regole 

                                                 
456 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos bancários em tempos pós-modernos–primeiras reflexões. Revista de 

Direito do Consumidor, n. 25, p. 19-38. jan./mar. 1998. 
457 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 81. 
458 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 210. 
459 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 81. 
460 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Op. cit., p. 212. 
461 Nesse sentido, BOBBIO: “Em nossa tradição romanística o problema das antinomias já foi posto com muita 

clareza nas duas célebres constituições de Justiniano, e com ele se abre o Digesto; aqui Justiniano afirma 

imperiosamente que no Digesto não há normas incompatíveis e usa a palavra antinomia. "Nulla itaque in 

omnibus praedicti codicis membris antinomia (sic enim a vetustate Graeco vocabulo non- cupatur) aliquid sibi 

vindicet locum, sed sit una concor- dia, una consequentia, adversario nemine constituto" (Deo auctore, ou De 

conceptione digestorum). Analogamen- te: "Contrarium autem aliquid in boc codice positum nul- lum sibi 

locum vindicabit nec invenitur, si quis subtili ani- mo diversitatis rationes excutiet" (Tanta, ou De 

confirmatione digestorum)”. (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1995, p. 81). 
462 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., p. 177. 
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tramandate per consuetudine sia quelle elaborate dai giuristi sia quelle accolte 

dai giudici sia quelle poste dal legislatore) ha dato di solito una risposta diversa, 

fornendo all'interprete alcuni criteri di scelta che hanno l'evidente scopo di 

impedire formarsi di preferenze personali. Come é noto, i criteri piú 

frequentemente adottati sono quello cronologico, quello gerarchico e quello di 

specialitá.463 

 

Analisamos, a seguir, cada um dos três critérios consolidados pela doutrina e 

jurisprudência, sugerindo uma ordem crescente de relevância, conforme possam afetar a 

Convenção e o Protocolo vis-a-vis normas de direito interno. Ademais, é mister considerar 

também as situações de antinomias de segundo grau, quando há conflitos entre os próprios 

critérios e os casos em que os critérios usualmente adotados são insuficientes para a solução. 

 

4.3.1 Critério hierárquico 

 

O critério hierárquico (ou princípio da lex superiori, balizado pelo brocardo lex 

superiori derogat inferiori) aplica-se aos casos de antinomias aparentes entre normas 

situadas em diferentes posições de hierarquia, do mais alto (a Constituição) ao mais baixo 

(resolução de uma agência, por exemplo), decorrendo dessa diferença a possibilidade de 

norma superior revogar a inferior, mas jamais o contrário. Segundo BOBBIO, “[a] 

inferioridade de uma norma em relação a outra consiste na menor força de seu poder 

normativo; essa menor força se manifesta justamente na incapacidade de estabelecer uma 

regulamentação que esteja em oposição à regulamentação de uma norma hierarquicamente 

superior”464.  

Não depende de valoração objetiva da matéria, “fa riferimento a un fatto giuridico, 

cioé a un fatto qualificato da una norma (la superioritá di cui sí parla é una superioritá non 

naturale, ma giuridica), e quindi richiede per la sua applicazione quella particolare forma 

di operazione intellettuale che é l'interpretazione giu-ridica”465. 

De nenhum efeito é a aplicação desse critério a normas que se colocam no mesmo  

patamar, como lei e lei ou decreto e decreto. Ainda assim, há casos complexos, como nos 

                                                 
463 BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria generale del diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 100.  
464 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 95. 
465 "refere-se a um fato jurídico, ou seja, a um fato qualificado por uma norma (a superioridade mencionada é 

uma superioridade não natural, mas jurídica), e, então, requer, para a sua aplicação, aquela forma de operação 

intelectual especial, que é uma interpretação jurídica.” (BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria generale del 

diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 102, tradução nossa). 
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próprios acordos internacionais, em que a verificação sobre a superioridade de uma ou outra 

norma é difícil e exige pormenorizada análise. Sobre os tratados, há quem defenda que são 

fontes supralegais mas infraconstitucionais, ou infraconstitucionais e em paridade às leis 

ordinárias ou, ainda, infralegais.  

Entendendo que a Convenção e o Protocolo são infraconstitucionais em paridade às 

leis ordinárias, por não versarem sobre direitos humanos ou se enquadrarem na exceção do 

artigo 178 da CRFB, não se encaixam no artigo 5o, § 3o da Constituição Federal. De tal sorte 

que é de menos importância o critério hierárquico para as antinomias aparentes entre o 

tratado e as leis ordinárias, tais como os Códigos Civil e de Aeronáutica.  

Isso posto, somente poderia ser invocado o lex superior para antinomias entre a 

CRFB e a Convenção, quando deveria prevalecer aquela; ou entre normas infralegais (como 

Resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil) e a Convenção, quando deveria 

prevalecer esta última. Por não identificarmos antinomias entre disposições constitucionais 

e a Convenção – também corroborado pelos pareceres emitidos por órgãos como a CONJUR, 

por exemplo, durante a ratificação dos textos – reforce-se que a relevância do critério 

hierárquico dar-se-á apenas nos casos em que o tratado em questão é de hierarquia superior 

e há colisões com normas infralegais, hipóteses nas quais entendemos que deverá sempre 

prevalecer a Convenção.  

“Il criterio gerarchico sembra piú solido: appare abbastanza ovvio che la decisione 

ultima sul valore di una norma abbia una piú stretta attinenza col rapporto superiore-

inferiore che non con quello precedente-susseguente”466, conforme defende BOBBIO.  

 

4.3.2 Critério cronológico 

 

O critério cronológico (ou princípio da lex posterior, conforme brocardo lex posterior 

derogat priori) pauta-se pela posição da norma no tempo, ao momento de vigência, devendo 

contudo ser aplicado somente aos casos em que as normas se encontram em mesmo nível de 

hierarquia (caso contrário a solução deve ser dada pelo critério hierárquico, acima 

analisado). Assim como o hierárquico, independe do assunto objeto da norma, “si riferisce 

a un evento naturale e quindi richiede per la sua applicazione un mero accertamento di 

                                                 
466 BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria generale del diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 111. 
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fatto”467. O critério está disposto no artigo 2º da Lei de Introdução às normas de Direito 

Brasileiro (LINDB)468. 

Numa perspectiva temporal, as normas posteriores – mais recentes – devem 

prevalecer sobre as mais antigas com elas incompatíveis. Se pensarmos em um ordenamento 

jurídico vivo, que evolui e amolda-se de acordo com os anseios da sociedade, justifica-se o 

critério de modo a garantir que essa evolução legislativa não se prejudique (o que ocorreria 

se as leis posteriores continuassem a vigorar em face da aplicação de norma mais recente).  

Para ESPINOLA, a caracterização de antinomias entre norma anterior e norma 

posterior exige “incompatibilidade formal, absoluta, de uma impossibilidade de aplicar, 

contemporaneamente, a uma determinada relação jurídica, a lei antiga e a nova”469, o que 

requer, portanto, a análise dos dispositivos dessas normas para identificar os pontos de atrito. 

Leciona BOBBIO: “presume-se que o legislador não queira fazer coisa inútil e sem 

finalidade: se devesse prevalecer a norma precedente, a lei sucessiva seria um ato inútil e 

sem finalidade.”470 Portanto, durante o processo de elaboração das leis considera-se que o 

legislador tome conhecimento de antinomias aparentes entre a lei que se pretende aprovar e 

normas já existentes, razão pela qual inclusive certos diplomas possuem disposições 

expressas acerca da revogação de disposições contrárias. Nesse diapasão, os pareceres 

elaborados à época da ratificação da Convenção e do Protocolo sugeriram as declarações 

que o Brasil deveria fazer para evitar incompatibilidades com normas de direito interno 

(como por exemplo em relação à autotutela). Mas nem sempre isso é explícito no texto legal. 

Conforme apresenta DINIZ, esse critério é um dos mais importantes para a 

interpretação, uma vez que pode sofrer alterações (e ser afastado), permitindo, inclusive, 

adaptações e exceções como a de que uma norma especial anterior possa prevalecer em caso 

                                                 
467 “refere-se a um evento natural e, então, requer, para a sua aplicação, uma mera averiguação dos fatos”. 

(BOBBIO, Norberto. Op. cit, p. 102-103, tradução nossa). 
468 “Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 

1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições 

gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em 

contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” (BRASIL. Decreto-Li nº 

4.657, de 4 de setembro de 1942). 
469 ESPINOLA, Eduardo. A Lei de Introdução ao Código civil brasileiro: (Dec.-Lei no 4.657, de 4 de setembro 

de 1942, com as alterações da Lei 1o 3.238, de 1o de agosto de 1957, e leis posteriores): comentada na ordem 

de seus artigos. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 1 v., p. 63. 
470 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 93. 
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de inconsistências parciais com a lei geral posterior471. Concretamente no que concerne à 

Convenção entendemos que pode ser abrangida por essa hipótese, por exemplo em caso de 

colisão entre disposições da Convenção, de 2013, e do Novo Código de Processo Civil, de 

2015. 

Aponta DALLARI que “é preciso considerar a possibilidade de a própria norma 

convencional internacional dispor sobre a admissibilidade de sua derrogação por norma de 

direito interno, situação em que a inaplicabilidade do tratado não conflitaria com os 

pressupostos do Direito Internacional Público”472. Ainda que disposição expressa nesse 

sentido, diferentemente do que ocorre em relação ao Tratado de Versalhes, de 1919 (que 

contém disposições contratuais e disposições normativas, conforme aponta ACCIOLY473) 

não esteja refletida na Convenção e no Protocolo, há aspecto similar. Isso quando 

consideramos as disposições da Convenção que remetem ao direito interno, à lei aplicável 

no Estado Contratante e, mais do que isso, ao sistema de declarações. Isso porque aos 

Estados soberanos foi dada a possibilidade de optar pela aplicação ou não aplicacação de 

determinados dispositivos. Cite-se, dentre outros, no caso brasileiro, a necessidade de 

observância às normas de direito processual e obtenção de autorização do judiciário para 

exercício de remédios pelas partes interessadas. 

Mas esse critério merece críticas, por ser consideravelmente fraco, nem sempre 

aplicável, como nos casos de norma posterior geral que não revoga a especial. Nesse sentido, 

BOBBIO conclui: 

 

A un attento esame, il criterio cronologico risulta essere piú debole. Agli 

argomenti con cui viene giustificato si possono opporre facilmente altri 

argomenti. passar del tempo puó accompagnare tanto l'idea della maturazione, 

quanto quella della decadenza: studiando l'evoluzione di un pensatore, diamo la 

preferenza alle opere posteriori rispetto alle giovanili, se appartengono alla 

maturitá.474 

 

                                                 
471 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 16. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 96. 
472 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 107. 
473 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internaciona Público. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1934, 2 t., p. 393. 
474 “Com uma verificação atenta, o critério cronológico é mais fraco. Os argumentos com os quais é justificado 

podem ser derrubados facilmente com outros argumentos. A passagem do tempo pode acompanhar a ideia do 

amadurecimento, ou da decadência: estudando a evolução de um pensador, damos a preferência às obras 

posteriores com relação à anteriores, se pertencerem à maturidade.” (BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria 

generale del diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 110, tradução nossa). 
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4.3.3 Critério da especialidade 

 

O terceiro critério, da especialidade (princípio da lex specialis, sintetizado no 

brocardo lex specialis derogat generali), resulta da consideração das normas não sob 

perspectiva temporal ou hierárquica, mas sim valorativa, quanto ao conteúdo das normas. 

Como leciona BOBBIO, “differisce dai primi due sinora esaminati perché, per poterlo 

applicare, bisogna fare riferimento alla materia regolata, e quindi, a maggior ragione, 

ricorrere all'interpretazione gíuridica”475. 

Busca-se definir gêneros (normas gerais) e espécies (normas especiais), sempre 

analisando duas normas e o grau de relação entre elas, o que importa dizer que uma norma 

poderá ser especial face a uma norma, mas geral à outra. Mas não de qualquer maneira, esse 

procedimento “sembra piú garantito rispetto a eventuali errori, e quindi, ancora una volta, 

lasciato meno in baila di opinioni personali, di quello con cui si tende a stabilire quale delle 

due norme, entrambe generali, sia la piú giusta.”476 

É essencial que se considere a matéria da norma e seu conteúdo no contexto de um 

ordenamento jurídico mais amplo. Sempre na norma especial serão encontrados elementos 

de natureza objetiva ou subjetiva chamados especializantes. Por derradeiro, há normas que 

são especialíssimas, ou seja, mais especiais que outras.  

Contudo, a aplicação do critério da especialidade somente se verifica em casos de 

colisão entre normas gerais e especiais, mas não nas hipóteses em que há complementação 

entre elas. É necessário haver alguma revogação, implícita ou expressa477 e 

incompatibilidade, caso contrário ambas vigoram. 

As antinomias aparentes entre uma lei geral e uma lei especial são do tipo total-

parcial478, logo, para BOBBIO, “significa que quando se aplica o critério da lex specialis não 

acontece a eliminação total de uma das duas normas incompatíveis mas somente daquela 

                                                 
475 ““é diferente dos primeiros dois examinados até agora porque, quando aplicável, é necessário mencionar a 

referência à matéria regulada e, sendo, então, um motivo a mais para a interpretação jurídica.” (Ibidem, p. 102-

103, tradução nossa). 
476 “parece ser mais garantido com relação a eventuais erros, e, então, mais uma vez, não deixado aos cuidados 

de opiniões pessoais, de quem tende a estabelecer qual das duas normas, ambas gerais, seja a mais certa.” 

(Idem, tradução nossa). 
477 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 97. 
478 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 97. 
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parte da lei geral que é incompatível com a lei especial”479. Desse modo, nem sempre a lei 

especial derroga a geral, mas somente quando ocorrer uma colisão entre seus dispositivos, 

uma forte incompatibilidade. Caso contrário as normas coexistem e se aplicam por 

complementação.  

O ordenamento evolui e as normas são aprimoradas conforme vão se especializando, 

motivo pelo qual não se justifica permitir que a lei especial seja bloqueada por uma geral, o 

que por si só imprime importância ímpar ao critério em questão. BOBBIO reconhece essa 

relevância, apontando que nesse estaria refletida a máxima de justiça do suum cuique 

tribuere (dar a cada um o que é seu). Para o autor:  

 

La prevalenza della norma speciale su quella generale é l'espressione 

dell'esigenza del cammino della giustizia che spesso amiamo raffigurare come 

procedente dall'astratto al concreto, dalla legalitá all'equitá. In favore della 

norma speciale c'é una presunzione di maggior giustizia proprio perché l'ideale 

dell'ordinamento giusto é quello in cui viene dato a ciascuno ció che gli spetta, 

per la sua singolaritá che lo contraddistingue, in quanto persona, da tutte le altre 

persone. Non manca anche qui la possibilitá di qualche analogia suggestiva: noi 

non disdegniamo l'applicazione del criterio di specialitá nell'interpretazione di 

un'opera filosofica, dove non possiamo applicare né il criterio cronologico, 

perché tutte le parti del testo vengono concepite come simultanee, né il criterio 

gerarchico costituendo il testo una unitá.480 

 

Importa fazer ressalva de que esse critério não serve apenas para solucionar 

antinomias, o que seria deveras simplista. Na verdade, funciona também para afastar 

redundâncias na lei (como quando a mesma disposição é tratada em duas normas, sem que 

entre elas haja qualquer incompatibilidade) e evitar sua aplicação simultânea481. 

Concluímos que esse é o mais forte e relevante critério para solução das antinomias 

aparentes. E que melhor se aplicará nos casos da Convenção e do Protocolo, normas 

                                                 
479 Idem. 
480 “A prevalência da norma especial sobre aquela geral é a expressão da exigência do caminho da justiça que 

normalmente amamos apresentar como procedente do abstrato ao concreto, da legalidade à equidade. Em favor 

da norma especial tem uma presunção de maior justiça justo porque o ideal do ordenamento justo é aquele no 

qual cada um recebe o que lhe compete, pela sua singularidade que o distingue, em quanto pessoa, de outras 

pessoas. Não falta, também, a possibilidade de alguma analogia sugestiva: nós não desdenhamos a aplicação 

do critério de especialidade na interpretação de uma obra filosófica, onde não podemos aplicar nem o critério 

cronológico, porque todas as partes do texto são entendidas como simultâneas, nem o critério hierárquico 

constituindo o texto uma unidade.” (BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria generale del diritto. Torino: 

Edizioni Giappichelli, 1970, p. 109, tradução nossa). 
481 Sobre as utilizações do princípio da especialidade, cf. ZORZETTO, Silvia. The Lex Specialis Principle and 

its Uses in Legal Argumentation. An Analytical Inquiry. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, n. 3, p. 

61-87, sep. 2012 - feb. 2013. 
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especialíssimas, inexistindo no ordenamento jurídico brasileiro qualquer lei mais especial 

do que o tratado em matéria de direito aeronáutico. 

 O tratado é mais especial do que o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), 

ainda que esse verse sobre uma matéria já especial. Pela mesma razão, além da aplicação do 

critério cronológico, a Convenção prevalece sobre a Lei de Falências, por tratar de matéria 

ainda mais especial que o objeto da lei falimentar: a insolvência de um rol restrito de pessoas 

jurídicas, os quais de alguma forma estão relacionados às garantias internacionais e 

operações de financiamento aeronáutico objeto do tratado. Na lição de FERRAZ JR., “entre 

a norma geral-abstrata e a excepcional coloca-se a norma especial. Esta não excepciona, 

propriamente, o típico genérico, pois não o disciplina de forma contrária, mas apenas de 

forma diferente, adaptada às circunstâncias e a suas exigências”482. 

O que significa, em outras palavras, que a Convenção não trata da falência de 

qualquer empresa, mas de um conjunto restrito e determinado. Por isso mais especial do que 

a própria Lei em questão. O mesmo raciocínio se aplica quando comparado ao CBA, vez 

que o tratado não disciplina matérias sobre qualquer aeronave, mas sobre uma categoria bem 

delimitada (inclusive diferenciando o equipamento quanto ao número de passageiros e a 

potência). Com isso queremos defender que a Convenção e o Protocolo, por força desse 

caráter altamente especial, devem sempre prevalecer, salvo edição de lei posterior com 

objeto ainda mais restrito (hipoteticamente pensemos em Lei que determine o registro via 

instrumento público de toda a garantia internacional, o que seria discutível em matéria de 

direito internacional e por força da incidência da Convenção de Viena sobre o de Direito dos 

Tratados). É um mero exemplo para estressar o tema, ainda que consideremos que Lei interna 

posterior não tem força derrogatória ou revogatória do tratado.  

A jurisprudência brasileira tem mais recentemente consolidado o entendimento sobre 

a equiparação hierárquica entre tratados e leis ordinárias, defendendo que a primazia dos 

primeiros deve-se dar sempre com base nos critérios cronológico e da especialidade, 

conforme entendimento dos tribunais superiores. 

Sobre esses três critérios conclui BOBBIO: 

 

I tre criteri descritti si riferiscono a fatti o a situazioni, alle quali attribuiamo la 

qualitá di rivelare un mutamento nella valutazione di ció che é giusto e ingiusto: 

sono, in una formula, e non saprei in quale altro modo chiamarli, presunzioni di 

                                                 
482 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., p. 127. 
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giustizia, inteso il termine `giustizia' nell'accezione ampia, come criterio ultimo di 

valutazione delle norme, onde é legittimo dire che la norma successiva nel tempo 

é giusta di quena precedente, e, rispettivamente, quella superiore e quena speciale 

sono piú giuste di quella inferiore e dí quella generale.483 

 

Em matéria de Direito Internacional, DALLARI defende que: 

 

paralelamente a essa opção pelo critério da norma mais recente, verifica-se, como 

uma segunda diretriz adotada pelo direito brasileiro na matéria de precedência, o 

recurso ao critério da especialidade, pelo qual o tratado internacional, se dotado 

de atributo da especialidade, prevalece em face da lei interna de abrangência geral, 

mas é superado, se norma geral, por aquela de sentido especial.484 

 

A mesma conclusão é compartilhada por CASELLA, segundo quem “é impensável 

admitir, como arbitrariamente se pratica entre nós, que a lei interna posterior aleatoriamente 

revogue ou altere normas decorrentes de tratado internacional”. 

Inclusive aponta DALLARI que “a lei não pode revogar tratado, que, por definição, 

tem natureza contratual e envolve o concurso de partes que não estão subordinadas à vontade 

soberana de um Estado”485. O entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido é 

de que um tratado pode ter sua aplicabilidade suspensa enquanto vigore no Brasil lei a ele 

contrária, retornando a sua plena eficácia uma vez revogada a lei que o restringia. A doutrina, 

capitaneada por ACCIOLY, apresenta grande reserva ao entendimento, já que “o Estado tem 

o dever de respeitar as suas obrigações contratuais e não as pode revogar unilateralmente. 

Daí pode-se dizer que, na legislação interna, os tratados ou convenções a ela incorporados 

formam um direito especial que a lei interna, comum, não pode revogar”486.  

O critério da especialidade encontra respaldo em julgado do Superior Tribunal de 

Justiça de 1995487, que considera, nos termos do voto do relator, Ministro Eduardo Ribeiro, 

                                                 
483 “Os três critérios referem-se a fatos ou a situações, às quais atribuímos a qualidade de revelar uma mudança 

na avaliação do que é justo ou injusto: são, em uma fórmula, e não saberia como chamá-los de outra forma, 

presunções de justiça, sendo, o termo justiça, entendido na sua forma mais ampla, como último critério de 

avaliação das normas, onde é legítimo dizer que a norma sucessiva no tempo é justa com relação à anterior e, 

respectivamente, aquela superior e especial são mais justas daquela inferior e geral.” (BOBBIO, Norberto. 

Studi per una teoria generale del diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 104, tradução nossa). 
484 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 109. 
485 Ibidem, p. 110. 

 
487 “O tratado não se revoga com a edição de lei que contrarie norma nele contida. Perdera, entretanto, eficácia, 

quanto ao ponto em que existia antinomia, prevalecendo a norma legal. Aplicação dos princípios, pertinentes 

a sucessão temporal das normas, previstos na Lei de Introdução ao Código Civil. A lei superveniente, de caráter 

geral, não afeta as disposições especiais contidas em tratado. Subsistência das normas constantes da Convenção 

de Varsóvia, sobre transporte aéreo, ainda que disponham diversamente do contido no Código de Defesa do 
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que “o estabelecido pela Convenção constitui Lei Especial que não se afasta pela edição de 

outra, de caráter geral. As normas convivem, continuando as relações, de que cuida a 

especial, a ser por ela regidas”. Conforme aponta ARAUJO, entretanto, “não há hierarquia 

ou regra para a escolha da utilização do critério cronológico ou da especialidade”488. 

  

4.3.4 Conflitos entre critérios – antinomias de segundo grau 

 

Além das antinomias as quais servem os três critérios acima como solução, pode 

haver colidências entre os próprios critérios, caracterizando antinomias de segundo grau ou 

antinomia de antinomias. De acordo com BOBBIO, “[p]ode acontecer que duas normas 

incompatíveis mantenham entre si uma relação em que se podem aplicar 

concomitantemente, não apenas um, mas dois ou três critérios”489. Para resolvê-las, a 

doutrina sugere metacritérios, conforme aponta FERRAZ JR.490. São também três os 

possíveis, considerando os conflitos que podem surgir: (i) hierárquico com cronológico, (ii) 

cronológico com da especialidade e (iii) hierárquico com da especialidade. 

No que diz respeito ao primeiro, ocorre quando uma norma anterior superior conflita 

com posterior inferior, dificultando a escolha por um ou outro critério, já que pela aplicação 

de cada um prevaleceria uma das normas. Para BOBBIO não há dúvidas: impera o 

hierárquico sobre o cronológico, eliminando a norma mais inferior, ainda que mais recente. 

Caso contrário, “o princípio mesmo da ordem hierárquica das normas seria tornado vão, 

porque a norma superior perderia o poder, que lhe é próprio, de não ser ab-rogada pelas 

normas inferiores”491. Nessa situação, valoriza-se a competência legislativa em detrimento 

da sucessão temporal. 

Em relação ao segundo, verifica-se quando a norma anterior especial é incompatível 

com posterior geral. De ocorrência usual, encontrou um aforismo jurídico: Lex posterior 

generalis non derogat priori speciali. Logo, lei geral posterior não tem o condão de revogar 

                                                 
Consumidor.” (REsp. 58.736, STJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 29/04/1996 (Disponível em: <=>. Acesso 

em: 12 dez. 2016).  
488 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. Porto Alegre: Revolução 

eBook, 2016, p. 91. 
489 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 105. 
490 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit. p. 211 ss. 
491 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 107. 
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a especial anterior, exceto se de outra forma disciplinado, tal como refletido na LINDB. Se 

não há incompatibilidade entre a lei geral posterior e a lei especial anterior, esta continua em 

vigor, o que demanda análise mais cautelosa das particularidades de cada conflito, já que o 

metacritério não é estanque. 

Nesse sentido, exemplifica ESPINOLA que “[a] jurisprudência dos nossos tribunais 

não teve dúvida em afirmar a existência de matérias de direito civil, que se encontravam 

reguladas em lei e que não foram contempladas pelo Código, continuando, pois, em vigor a 

lei anterior respectiva”492.  

Essa mesma lógica deve ser aplicada à Convenção e ao texto do Novo Código de 

Processo Civil, vez que entre eles inexiste incompatibilidade forte, mas complementação, 

como defendemos. Essa regra deve valer para os Novos Código Comercial e Código 

Brasileiro de Aeronáutica, quando (e se) vigentes. 

Como apresentamos nos parágrafos anteriores, o critério cronológico é o mais fraco, 

sendo em todos os casos superado pelo hierárquico e pelo da especialidade. Contudo, mais 

complexa é a definição sobre o metacritério que contrasta dois critérios fortes. Manifesta-se, 

e.g., quando norma inferior especial conflita com norma superior geral. Não há respostas 

seguras e não há uma regra consolidada, de modo que caberá ao intérprete a decisão. Como 

bem aponta BOBBIO: 

 

A gravidade do conflito deriva do fato de que estão em jogo dois valores 

fundamentais de todo ordenamento jurídico, o do respeito da ordem, que exige o 

respeito da hierarquia e, portanto, do critério da superioridade, e o da justiça, que 

exige a adaptação gradual do Direito às necessidades sociais e, portanto, respeito 

do critério da especialidade. 493 

 

Para FERRAZ JR., a especialidade poderia até mesmo afastar o hierárquico, já que 

“teoricamente deveríamos optar pelo critério hierárquico (uma lei constitucional geral 

prevalece sobre uma lei ordinária especial), mas, na prática, a exigência de adotar os 

princípios gerais de uma Constituição a situações novas leva, com frequência, a fazer triunfar 

a lei especial, ainda que ordinária, sobre a constitucional”494. 

                                                 
492 ESPINOLA, Eduardo. A Lei de Introdução ao Código civil brasileiro: (Dec.-Lei no 4.657, de 4 de setembro 

de 1942, com as alterações da Lei 1o 3.238, de 1o de agosto de 1957, e leis posteriores): comentada na ordem 

de seus artigos. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 1 v., p. 67. 
493 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 108. 
494 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit., p. 211. 
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BOBBIO conclui que: 

 

mentre nel rapporto tra criterio cronologico e criterio gerarchico il primo é 

sempre il criterio debole, secondo é sempre il criterio forte, il criterio di specialitá 

puó essere, a seconda dell'interpretazione che riceve, piú debole del debole, in 

quanto in alcuni casi cede al cronologico, e piú forte del forte, in quanto in alcuni 

casi preva-le sul gerarchico. Con questa conseguenza: che nei due casi di conflitto 

tra criterio di specialitá e criterio cronologico, e tra criterio di specialitá e criterio 

gerarchico, la soluzione non automatica, ma deve essere ottenuta attraverso 

l'interpretazione la quale, abbandonata a se stessa, cioé lasciata senza regole, 

viene a trovarsi faccia a faccia, senza l'intermediazione di una presunzione, con 

la ricerca della giustizia, cioé con la regola che bisogna trattare l'eguale in modo 

eguale, il diverso in modo diverso.495 

 

4.3.5 Insuficiência de critérios 

 

Além dos casos em que os critérios são conflitantes, há ainda as hipóteses em que 

são insuficientes. Segundo BOBBIO, surgem quando há antinomia entre duas normas 

contemporâneas, do mesmo nível e ambas gerais (ou especiais), inexistindo um critério 

único, de uso consolidado, para solucioná-la, como é o caso de duas normas gerais do mesmo 

Código e incompatíveis496. Esses casos são menos presentes já que exige conjunção de 

muitos fatores para que se verifiquem (mais comuns entre normas de um mesmo diploma 

legal, portanto). 

Sugere esse autor que seja considerada a forma da norma, mas com muitas ressalvas, 

sugerindo enquadrá-las em imperativas, proibitivas e permissivas para estabelecer uma 

gradação de prevalência (fazendo paralelo ao cânone da interpretação favorabilis sobre a 

odiosa, para justificar que uma lei permissiva supera a imperativa ou proibitiva)497. 

Reconhece, todavia, as dificuldades de estabelecer algo firme: 

 

[N]o caso de um conflito no qual não se possa aplicar nenhum dos três critérios, a 

solução do conflito é confiada à liberdade do intérprete; poderíamos quase falar 

                                                 
495 “Enquanto na relação entre critério cronológico e critério hierárquico o primeiro é sempre o critério fraco, 

e o segundo é sempre o critério mais forte, o critério de especialidade pode ser, dependendo da interpretação 

que recebe, mais fraco do fraco, em quanto em alguns casos prevalece sobre o hierárquico. Com esta 

consequência: que nos dois casos de conflito entre critério de especialidade e critério cronológico, entre critério 

de especialidade e critério hierárquico, a solução não automática, mas deve ser obtida através da interpretação 

que, abandonada a si mesma, sem a intermediação de uma presunção, com a procura da justiça, ou seja, com a 

regra que precisa trata o igual de forma igual, o diferente de forma diferente.” (BOBBIO, Norberto. Studi per 

una teoria generale del diritto. Torino: Edizioni Giappichelli, 1970, p. 118, tradução nossa). 
496 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 97. 
497 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 99. 
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de um autêntico poder discricionário do intérprete, ao qual cabe resolver o conflito 

segundo a oportunidade, valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas usadas 

pelos juristas por uma longa e consolidada tradição e não se limitando a aplicar 

uma só regra. 498 

 

Sendo a solução por via de interpretação, poderia resultar em três cenários: 

eliminação de uma das normas conflitantes, eliminação das duas ou conservação das duas. 

No primeiro caso ocorreria ab-rogação em sentido impróprio, já que não realizada pelo 

legislador, que não exclui a norma do sistema mas apenas deixa de aplicá-la a dado caso 

concreto. No segundo, somente se permite caso haja contrariedade, e não contradição, já que 

as normas se excluem (uma obriga a fazer e a outra a não fazer, por exemplo). É uma dupla 

ab-rogação.499  

Quanto ao terceiro cenário, mais comum, permite a conservação das duas normas 

que são apenas aparentemente incompatíveis, por conta de uma “interpretação ruim, 

unilateral, incompleta ou errada de uma das duas normas ou de ambas”500, e que, por isso, 

ocorreria uma interpretação corretiva, que não elimina de forma total nenhuma das normas, 

apenas parte, conforme defende BOBBIO501. 

Particularmente quanto à Convenção, dificilmente faltariam critérios para a solução 

de antinomias envolvendo essa norma. Em primeiro lugar, não há outra norma 

contemporânea a ela. Segundo, o alcance de sua especialidade será sempre passível de 

interpretação, o que torna remota a chance de se encontrar outra norma que, por qualquer 

juízo de valor, não poderá ser considerada mais especial ou mais geral do que ela. Por último, 

o critério cronológico, conforme apontamos, é fraco e pode ser relativizado, cedendo espaço 

aos outros dois e remetendo ao relevo do critério da especialidade. Este, fundamental para 

que se defenda a primazia da Convenção da Cidade do Cabo. 

 

  

                                                 
498 Ibidem, p. 100. 
499 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1995, p. 100-105. 
500 Ibidem, p. 105. 
501 Idem. 
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5. EFEITOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UM 

NOVO PARADIGMA? 

 

Neste trabalho defendemos de maneira recorrente a premissa de que a Convenção e 

o Protocolo, quando corretamente implementados e aplicados de maneira eficaz, trazem 

benefícios das mais variadas formas: macroeconômicos, microeconômicos, diretos e 

indiretos; e para todas as partes envolvidas, de credores externos a passageiros do transporte 

aéreo. Isso posto, para este capítulo deixamos a reflexão sobre os resultados logrados no 

Brasil durante a vigência do tratado, os quais, em nossa opinião, comprovam a premissa 

proposta. Respondem ao questionamento deveras comum: “na prática, o que mudou com a 

Convenção e quais as melhorias que ela trouxe?”. 

Após passar pela evolução legislativa que culminou com a Convenção da Cidade do 

Cabo, sua inserção no ordenamento brasileiro e impactos alcançados, deixamos remeter para 

o futuro, buscando construir a visão sobre algumas mudanças que podem ocorrer e inter-

relacionar-se ao tratado. 

 

5.1 Modificações na esfera contratual 

 

Tornando-se o Brasil um Estado Contratante para fins da Convenção, esta passou a 

incidir sobre as operações relativas aos equipamentos aeronáuticos, aos devedores 

localizados no país, e às aeronaves matriculadas no Brasil, conforme artigos 3o da 

Convenção e IV do Protocolo. Logo, desde aquele momento, as relações jurídicas se 

submetem ao regramento específico proposto pelo tratado, automaticamente, exceto com 

relação aos artigos que exigem prévia concordância expressa e que podem ser afastados por 

vontade dos contratantes. A aplicação é inevitável, o tratado faz parte das leis do 

ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação do Decreto Presidencial, de modo que 

ninguém pode se escusar de cumprí-lo, alegando que não o conhece, nos termos da vedação 

prevista na Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro (LINDB)502. 

                                                 
502 “Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” (BRASIL. Decreto-Li nº 4.657, 

de 4 de setembro de 1942). 
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Esse novo paradigma exigiu revisão de cláusulas, discussões entre financiadores e 

financiados, de modo a adaptar os modelos contratuais que eram usualmente utilizados nas 

operações brasileiras e que, até então, não previam a aplicação das regras da Convenção. Foi 

necessário reformar dispositivos contratuais bem assentados na prática do mercado de 

aviação. 

É comum, nesse cenário, que cláusulas gerais como “aplica-se a este contrato a 

Convenção e o Protocolo, em sua integralidade, incluindo todas as medidas que exigem 

concordância prévia do devedor” passem a compor os acordos relativos a aeronaves no 

Brasil. A Convenção não exige forma específica para a manifestação desse consentimento, 

de modo que previsões gerais são perfeitamente aceitáveis.  

 

5.2 Interação com a Lei de Falências 

 

O arcabouço normativo sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência sofreu 

profunda alteração no ano de 2005, quando foi editada a “Nova” Lei de Falências503. 

Segundo seu texto, a decretação da falência ou deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face 

do devedor504 pelo prazo de 180 dias505. 

Além disso, a norma previa que certos créditos não se submeteriam aos efeitos da 

recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as 

condições contratuais, mas proibindo a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 

capital essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão. Essa regra 

abrangia, de modo geral, contratos de arrendamento mercantil e propriedade fiduciária, 

conforme artigo 49, § 3º da Lei de Falências506.  

                                                 
503 BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 
504 “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 

curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.” (Idem). 
505 “Art. 6º, § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” (Idem). 
506 “ Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos. [...] § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de 

proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 
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Contudo, particularmente ao setor aeronáutico, essas regras poderiam trazer 

prejuízos e afetar a oferta de crédito, chocando-se com preceitos fundamentais do 

financiamento internacional de equipamentos móveis tais qual a capacidade do credor 

retomar seu bem. Por isso, a Lei de Falências propôs algumas exceções.507  

Primeiro, dispos que companhias aéreas poderiam requerer recuperação judicial e 

extrajudicial, excluídas508 da vedação aplicada aos devedores proibidos de requerer 

concordata509. Segundo, previu que o exercício dos direitos derivados de contratos de 

arrendamento mercantil de aeronaves ou de suas partes não seria suspenso pelo prazo de 180 

dias.  

Apesar de grande avanço, pecou-se na redação. Imaginava-se que essa “nova 

proteção aos arrendadores pudesse resultar em taxas mais competitivas para as empresas 

prestadoras de serviços aéreos sediadas no país, reduzindo seu custo operacional”510. No 

entanto, a recepção pelo setor não foi positiva. Grandes dificuldades foram enfrentadas no 

que concerne à definição de “arrendamento mercantil”, que poderia ser restritiva – não 

compreendendo o arrendamento simples (mera locação), e à possibilidade de aplicação do 

artigo 49, § 3º às aeronaves, inegavelmente bens essenciais à atividade empresarial das 

companhias aéreas511, como foi debatido no caso da recuperação da VARIG512. 

                                                 
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 

observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o 

§ 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial.” (Idem). 
507 Cf.  PACHECO, José da Silva. Da Recuperação Judicial e Falência Das Sociedades que Tenham por Objeto 

a Exploração do Transporte Aéreo. Informativo ADV 06/05. Disponível em: 

<http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20081124181329.pdf>. Acesso em: 11 nov. 

2016. 
508 Por força do artigo 199 da Lei 11.101/2005: “Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às 

sociedades a que se refere o art. 187 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.” 
509 Conforme artigo 198 da Lei 11.101/2005: “Art. 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos 

termos da legislação específica em vigor na data da publicação desta Lei ficam proibidos de requerer 

recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta Lei.” A proibição decorria do artigo 187 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica: “Art. 187. Não podem impetrar concordata as empresas que, por seus atos 

constitutivos, tenham por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infra-estrutura 

aeronáutica.” (BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005). 
510 LOBO, Marcelo Portes da Silveira. A nova Lei de Falências e as operações de financiamento ou 

arrendamento internacional. 22 fev. 2005. Migalhas. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/ 

16,MI9986,71043-A+nova+Lei+de+Falencias+e+as+operacoes+de+financiamento+ou>. Acesso em: 11 nov. 

2016. 
511 Redação original previa parágrafo único ao artigo 199: “Parágrafo único. Na recuperação judicial e na 

falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de 

direitos derivados de contratos de arrendamento mercantil de aeronaves ou de suas partes.” 
512 “A Lei de Falências no seu artigo 199, parágrafo único, diz que podem ser arrestados. Se de fato puderem, 

a principal motivação pela qual a Varig recorreu ao abrigo da Lei de Falências (a suspensão do arresto) ficará 

http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20081124181329.pdf
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI9986,71043-A+nova+Lei+de+Falencias+e+as+operacoes+de+financiamento+ou
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI9986,71043-A+nova+Lei+de+Falencias+e+as+operacoes+de+financiamento+ou
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Mediante essas dúvidas, a Lei de Falências foi alterada poucos meses após sua 

promulgação513. A nova redação ampliou o escopo de aplicação da vedação à suspensão, 

incluindo contratos de locação ou qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronave, 

e estabeleceu que os créditos decorrentes desses contratos não se submeteriam aos efeitos da 

recuperação, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e afastada 

aplicação da vedação de retirada dos bens do devedor, ainda que essenciais, conforme previa 

o artigo 49, § 3º514. 

Em resumo, a Lei de Falências, conforme alterada, aproximou o Brasil 

consideravelmente do sistema norte-americano em matéria de direito aeronáutico. Foi até 

além, já que lá existe a previsão de um prazo de suspensão de 60 dias, enquanto que no 

Brasil, para os contratos de arrendamento, qualquer prazo para o devedor foi excluído. Não 

há qualquer período de espera.  

Portanto, é possível afirmar que desde 2005 nosso ordenamento jurídico conta com 

medida efetiva de proteção, em caso de falência, aos direitos dos credores e arrendadores em 

operações relativas ao equipamento aeronáutico.  

O arcabouço brasileiro é, inclusive, mais favorável do que a própria Convenção da 

Cidade do Cabo e o Protocolo. O texto do tratado, conforme declaração depositada pelo 

Brasil no momento de adesão, estabeleceu um período de espera de 30 dias para as medidas 

disponíveis conforme Alternativa A, o que é incomum (apenas Cingapura adotou esse 

mesmo período, sendo 60 dias o mais utilizado). Enquanto a Lei de Falências não contém 

nenhum período de espera, a Convenção determina um período.  

                                                 
sem sentido e a redução de vôos e de aviões prejudicará seu desempenho, mesmo sob nova proteção. O 

advogado da Varig alega que a lei suspende de arresto apenas os "contratos de arrendamento mercantil" e que 

os da Varig são contratos de "arrendamento simples". Se essa tese prevalecer, os contratos de arrendamento 

com companhias aéreas ficarão mais caros ou as companhias de leasing evitarão contratos assim.” (MING, 

Celso. A Varig sob a Lei de Falências. O Estado de São Paulo, Economia, p. B2, 18 jun. 2005. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/309044/noticia.htm?sequence=1>. Acesso em: 11 nov. 

2016. 
513 BRASIL. Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
514 Parágrafos ao artigo 199: “§ 1o Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput 

deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, 

arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. § 

2o Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1o deste artigo não se submeterão aos efeitos da 

recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 desta Lei. § 3o Na hipótese 

de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de 

arrendamento de aeronaves ou de suas partes.” (BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005). 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/309044/noticia.htm?sequence=1
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No entanto, ressaltamos que o Protocolo determina que o devedor ou o administrador 

judicial deverão transferir a posse do bem ao credor até o que ocorrer primeiro: o término do 

período de espera ou a data na qual o credor teria direito à posse do bem aeronáutico se o 

tratado não fosse aplicável515. No caso brasileiro, o que primeiro ocorre é a data em que o 

credor tem o direito, conforme a Lei de Falências, que é a lei aplicável às companhias aéreas 

locais. Isto é, imediatamente ao início da recuperação. Nesse sentido GOODE esclarece:  

 

Alternative A requires the insolvency administrator or the debtor, as the case may 

be, by the end of the “waiting period” specified in the declaration of the relevant 

Contracting State or any earlier date on which the creditor would otherwise be 

entitled to possession under the applicable law. (...) In other words, paragraph 

2(b) is to be interpreted as if it read “would be entitled, or becomes entitled, to 

possession of the aircraft object notwithstanding the insolvency proceedings or 

other insolvency-related event.516 

 

O que permite concluir que não há que se falar em conflito entre os dois diplomas, 

nesse particular assunto. O tratado deve prevalecer, por ser lei especial (insolvência apenas 

de um grupo determinado de sociedades) e posterior (Decreto de 2013 e Lei de 2005), 

quando comparado à Lei de Falências. Todavia, o próprio texto da Convenção determina a 

regra a ser observada, puramente temporal, permitindo que prevaleça regra de direito 

aplicável (determinada conforme o artigo 42 e 43 da Convenção, lex fori, que pode incluir a 

brasileira517), desde que essa determine um período mais curto.  E esse é o caso quando a lei 

aplicável for a brasileira.  

                                                 
515 “Art. XI. 2. Quando sobrevier uma situação relacionada à insolvência, o administrador da insolvência ou o 

devedor deverão, sujeitos ao parágrafo 7o, transferir a posse do bem aeronáutico ao credor até o que ocorra 

primeiro: (a) o término do período de espera; e (b) a data na qual o credor teria direito à posse do bem 

aeronáutico se o presente Artigo não fosse aplicável.” 
516 “A Alternativa A exige que o administrador de insolvência ou o devedor, conforme for o caso, até o final 

do “período de carência” especificado na declaração do País Contratante pertinente ou qualquer data anterior 

na qual o credor de outro modo teria direito de possuir nos termos das leis aplicáveis. (...) Em outras palavras, 

o parágrafo 2(b) deverá ser interpretado como se seu teor fosse “teria direito, ou adquirir o direito, de posse da 

aeronave objeto não obstante os procedimentos de insolvência ou outro evento relacionado a insolvência.” 

(GOODE, Roy. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and 

the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 459-460, 

tradução nossa). 
517 Segundo GOODE: “The duties must be performed before the end of the waiting period if the creditor has 

previously become entitled to possession. The underlying premise is that the commencement of the insolvency 

proceedings produces a stay on the creditor’s right to possession. Where this is not the case or where any stay 

has been lifted the creditor becomes entitled to possession even if the waiting period has not expired.”(Ibidem, 

p. 460); “Where the insolvency-related event is the commencement of the insolvency proceedings the forum 

State will almost invariably be the State in which the proceedings are opened and the lex concursus will apply.” 

(Ibidem, p. 227). 
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Esclareça-se, ademais, que na falência ou recuperação de devedores brasileiros o 

elemento de conexão é a sede do devedor, consequentemente o Brasil será considerado 

jurisdição primária de insolvência518, para fins da Convenção. Considerando como premissa 

que a competência de jurisdição é exclusiva, por força do artigo 3º da Lei de Falências519, 

entendemos que a lex fori será sempre brasileira nas hipóteses de falências de companhias 

aéreas brasileiras. 

A Convenção também prevê hipótese de assistência entre tribunais (cooperação 

jurídica internacional) em caso de insolvência, o que se aplica no Brasil por força de 

declaração específica do país quando da adesão520. Essa medida está em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil521. 

 

5.3 Interação com o Código de Processo Civil 

 

Importa considerar a relação entre a Convenção e o Novo Código de Processo Civil 

(NCPC). A premissa inicial que se defende neste trabalho é que nenhuma disposição do 

tratado foi derrogada pelo NCPC, que é lei posterior (Decreto de 2013 e CPC de 2016), por 

força do princípio lex posterior generalis non derogat priori specialis, previsto no artigo 2º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).  

Inexiste qualquer disposição expressa no NCPC sobre a revogação do tratado. 

Tampouco se julgam incompatíveis os textos dos dois diplomas. Mais do que isso, não há 

que se falar que o Novo Código de Processo Civil regule inteiramente a matéria de que trata 

a Convenção.  

Na realidade, não só existe complementação entre os textos como que o NCPC 

propiciou melhor cenário aos credores e arrendadores, aprimorando o arcabouço jurídico. A 

                                                 
518 Artigo I, alínea n do Protocolo: “(n) “jurisdição primária de insolvência” significa o Estado Contratante 

onde o centro dos interesses principais do devedor está situado, o qual, para esse fim, exceto prova em contrário, 

será considerada como sendo o lugar da sede estatutária do devedor, ou à sua falta, o lugar de incorporação ou 

constituição do devedor;” 
519 “Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial 

ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que 

tenha sede fora do Brasil.” (BRASIL. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005). 
520 “Artigo XII - Assistência em caso de insolvência 1. O presente Artigo aplica-se somente quando um Estado 

Contratante tiver feito uma declaração conforme o Artigo XXX, parágrafo 1o. 2. Os tribunais de um Estado 

Contratante no qual um bem aeronáutico está situado deverão, consoante a lei do Estado Contratante, cooperar 

o mais amplamente possível com os tribunais estrangeiros e com os administradores de insolvência estrangeiros 

no que respeita à aplicação das disposições do Artigo XI.” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.) 
521 Artigos 26 a 41 (Da Cooperação Internacional). (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). 
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simplificação do processo, propósito salutar no novo diploma processual civil, vai ao 

encontro de objetivos precípuos da Convenção, tais como a celeridade e autonomia privada, 

apontados por GOODE: “To provide the creditor with a range of basic default and 

insolvency-related remedies and, where there is evidence of default, a means of obtaining 

speedy relief pending final determination of its claim on the merits”522. 

A mudança nos tipos de procedimento (de ordinário, sumário e sumaríssimo para 

comum e especial) por exemplo.  Adicionalmente, faz-se menção às inovações no tocante à 

cooperação jurídica internacional e o reconhecimento da possibilidade de cláusula de eleição 

de foro exclusivo em contrato internacional. 

Uma das disposições de maior relevância na Convenção é a que diz respeito à 

obtenção de medidas cautelares pelos credores523. Quando se discutiu o texto do tratado na 

década de noventa, essa possibilidade era considerada revolucionária, tendo em vista que 

poucas jurisdições contavam com algum mecanismo que permitisse ao credor reaver seus 

bens antes de decisão sobre o mérito de sua pretensão. Não no Brasil. Já na vigência do 

Código de 1973 essa proteção era efetiva aos credores. Medidas liminares de reintegração 

de posse foram obtidas por um sem número de arrendadores de aeronaves operadas pela 

VARIG, pela VASP. 

Nesse assunto, o NCPC aperfeiçoou o tema ao propor as tutelas provisórias - de 

urgência e de evidência - que estão em consonância com os artigos 13 da Convenção e X do 

Protocolo. Esses artigos exigem apenas que o credor forneça prova do inadimplemento do 

devedor (aproximando-se da tutela de evidência, uma vez que necessária a demonstração da 

plausibilidade das alegações, apenas, sendo desnecessária a comprovação do perigo na 

demora. Já há tese firmada nesse sentido em sede de recurso repetitivo para casos de esbulho 

possessório). Assevera WAMBIER sobre esse assunto: 

                                                 
522 “Fornecer ao credor uma gama de recursos jurídicos relacionados a inadimplemento e insolvência básicos 

e, quando houver prova de inadimplemento, um meio de obter recurso rapidamente na pendência da 

determinação final de sua reivindicação sobre os méritos”. (GOODE, Roy. Official Commentary on the 

Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters specific to 

Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 15, tradução nossa). 
523 Sobre a natureza da medida cautelar proposta pelo artigo 13 da Convenção CUNIBERTI entende que é um 

híbrido entre provisória e definitiva, referindo-se a dispositivos de direito interno (CUNIBERTI, Gilles. 

Advance relief under the Cape Town Convention. Cape Town Convention Journal, v. 1, 79-94, 2012).  Por 

outro lado, VENEZIANO, em visão internacionalista, defende que a natureza é autonôma, constituindo 

remédio sui generis estabelecido pelo tratado, mas mais parece se aproximar da tutela provisória prevista no 

CPC, em nossa interpretação (VENEZIANO, Anna. Advance relief under the Cape Town Convention and its 

Aircraft Protocol: A comment on Gilles Cuniberti's interpretative proposal. Cape Town Convention Journal, 

v. 2, n. 1, p. 185-190, 2013). 
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Há situações em que o direito invocado pela parte se mostra com um grau de 

probabilidade tão elevado, que se torna evidente. Nessas hipóteses, não se 

conceber um tratamento diferenciado, pode ser considerado uma espécie de 

denegação de justiça, pois, certamente, haverá o sacrifício do autor diante do 

tempo do processo. 

Tais situações não se confundem, todavia, com aquelas que é dado ao juiz julgar 

antecipadamente o mérito (arts. 255 e 256), porquanto na tutela de evidência, 

diferentemente do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária 

e, portanto, traduz uma decisão revogável e provisória. 

É, pois, com esse foco que se estruturou no NCPC um tratamento diferenciado 

para as tutelas de evidência, permitindo-se ao autor, mediante a demonstração da 

evidência de seu direito, a antecipação dos efeitos da tutela final ou mesmo uma 

tutela conservativa. Por isso mesmo é plausível uma tutela cautelar ou satisfativa 

fundada na evidência.  

Trata-se de uma tutela provisória, mas não de urgência, porquanto fundada 

exclusivamente na evidência do direito, não se cogitando de periculum in mora. 

O caput traz, desde logo, esse conceito ao referir que a “tutela de evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo”. Bem se vê, portanto, que o periculum in mora não é 

um requisito para sua concessão. 

Os incisos tratam de situações em que se enxerga a evidência do direito apto á 

concessão dessa modalidade de tutela provisória.”524 (grifo nosso) 
 

Além disso, conforme disposto no tratado, o tribunal pode estabelecer as condições 

que julgar necessárias para proteger as pessoas interessadas, o que inclui a prestação de 

caução real ou fidejussória idônea nos termos do NCPC sobre a tutela de urgência, e exigir 

a notificação das partes interessadas.  

Mas um ponto merece atenção por agregar elemento diferenciador: no caso do 

tratado, as medidas protetivas previstas na Convenção somente estão disponíveis se o 

devedor tiver com elas concordado (no escopo do contrato, obviamente). Nada obsta que 

medidas previstas na lei aplicável sejam utilizadas pelos credores, de modo que ainda que o 

contrato tenha optado por excluir a possibilidade de utilização das medidas da Convenção, 

acordo entre as partes não tem condão de afastar disposições cogentes, c omo as previstas 

no NCPC. 

O que a Convenção opõe aos Estados Contratantes é assegurar ao credor uma tutela 

jurisdicional célere para resguardar não só a integridade física do bem, como o seu valor. 

Não determina qual o rito processual a ser aplicado ao caso e seguido, uma vez que esses 

temas devem obedecer ao ordenamento jurídico da jurisdição que detém competência. 

Segundo aponta VENEZIANO, “the effectiveness on any enforcement measure in a given 

                                                 
524 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (coord.) et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 81. 
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jurisdiction should be strongly linked to the rules of general procedural law and the 

administration of justice525”.  

Nessa seara, o Brasil depositou declaração estabelecendo a necessidade de 

autorização do Poder Judiciário para as medidas disponíveis ao credor, exceto as 

relacionadas à IDERA. Essa obrigatoriedade deve ser interpretada como exigência de que as 

partes sigam os procedimentos prescritos pela lei do lugar em que a medida será tomada, 

logo o credor deve observar as regras do NCPC.  

Sendo assim, o credor deverá se socorrer da legislação processual e material 

brasileiras para ser reintegrado da posse do bem. Nesse sentido, deverá promover perante o 

Poder Judiciário brasileiro ação possessória cumulada – ou não – com requerimento de tutela 

de urgência ou de evidência, conforme o caso. Em nenhuma hipótese, o fundamento da 

pretensão cautelar do credor será aquela prevista nos artigos 13 da Convenção526 e X do 

Protocolo527, nem tampouco ingressar judicialmente com pedido de “autorização” para fazer 

valer as medidas previstas no tratado.  

                                                 
525 “a validade em qualquer medida de execução em uma determinada jurisdição deve estar fortemente ligada 

às normas da lei de procedimento geral e à administração de justiça.” (VENEZIANO, Anna. The Role of Party 

Autonomy in the Enforcement of Secured Creditor’s Rights: International Developments. Penn State Journal 

of Law and International Affairs, v. 4, n. 1, 2015, p. 348, tradução nossa. Disponível em: 

<http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol4/iss1/15>. Acesso em: 15 jul. 2016.  
526 “Artigo 13 - Medidas cautelares sujeitas à decisão sobre o mérito 1 .Sujeito a qualquer declaração que tenha 

feito conforme o Artigo 55, um Estado Contratante deverá assegurar que um credor que fornece a prova do 

inadimplemento pelo devedor possa, antes da decisão sobre o mérito de sua pretensão e na medida em que 

o  devedor tiver a qualquer tempo assim convindo, obter de um tribunal sem demora uma ou mais das seguintes 

medidas, conforme requerido pelo credor: (a) a conservação do bem e de seu valor; (b) a posse, o controle ou 

a custódia do bem; (c) a imobilização do bem; ou (d) o arrendamento ou, exceto nos casos contemplados pelas 

alíneas a a c, a administração do bem e da renda que dele derive. 2. Ao ordenar qualquer medida nos termos 

do parágrafo anterior o tribunal poderá estabelecer as condições que julgar necessárias para proteger as pessoas 

interessadas nas circunstâncias em que o credor: (a) ao implementar qualquer uma dessas medidas cautelares 

deixar de cumprir quaisquer de suas obrigações face ao devedor nos termos da presente Convenção ou do 

Protocolo; e (b) não lograr o reconhecimento de sua pretensão, integral ou parcialmente, no momento da 

decisão sobre o mérito dessa pretensão. 3. Antes de ordenar qualquer medida nos termos do parágrafo 1o, o 

tribunal poderá exigir que qualquer das pessoas interessadas seja notificada sobre o requerimento. 4. Nenhuma 

disposição do presente Artigo prejudica a aplicação do parágrafo 3o do Artigo 8o ou restringe a disponibilidade 

de outras modalidades de medida cautelar além daquelas estabelecidas no parágrafo 1o.” (BRASIL. Decreto nº 

8.008, de 15 de maio de 2013). 
527 “Artigo X - Modificação das disposições relativas às medidas cautelares anteriores à decisão de mérito 1. 

O presente Artigo aplica-se somente quando o Estado Contratante tiver feito uma declaração de acordo como 

parágrafo 2o do Artigo XXX e na medida do que tiver estabelecido em tal declaração. 2. Para os efeitos do 

parágrafo 1o do Artigo 13, da Convenção, a expressão “sem demora”, no contexto da obtenção de medidas 

cautelares, deve ser entendida como o número de dias úteis a contar da data de apresentação da requisição de 

medidas cautelares tal como especificado na declaração feita pelo Estado Contratante no qual as medidas serão 

tomadas. 3. O parágrafo 1o do Artigo 13 da Convenção aplica-se, inserindo-se a seguinte disposição logo após 

a alínea d: “(e) se a qualquer tempo o devedor e o credor assim convierem, a venda e a aplicação do produto 

apurado com a venda”, e o parágrafo 2o do Artigo 43 aplica-se com o acréscimo, após as palavras “Artigo 13, 

parágrafo 1o, alínea d”, das palavras “e alínea e”. 4. O direito de propriedade ou qualquer outro direito do 
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Não seria possível ter ajustado o texto da Convenção a todos os ordenamentos 

jurídicos afetados, por isso optou-se por redação genérica em disposições que são ajustadas 

pelas regras de processo de cada Estado soberano. 

No caso do Brasil, portanto, a Convenção não cria novo tipo de tutela em nosso 

ordenamento, mas uma figura sui generis em nível internacional que deve ser implementada 

em conformidade com as regras do NCPC (que não conflitam com o dispositivo do tratado). 

Em outras jurisdições cujos ordenamentos jurídicos não prevejam medidas como as 

cautelares do NCPC, a figura jurídica trazida pela Convenção possa, talvez, ser absorvida 

integralmente, mas esse não é o escopo desta dissertação.  

A Convenção, todavia, traz disposição sobre o prazo em que um tribunal deve se 

manifestar sobre as medidas cautelares requeridas pelo credor. Nesse tocante o NCPC apenas 

dispõe como norma fundamental do processo civil brasileiro o direito das partes obterem a 

solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Da mesma 

forma, a Constituição Federal a todos garante a razoável duração do processo. Porém, 

nenhum dos diplomas legais determina um parâmetro temporal fixo. A Convenção, por outro 

lado, o faz, permitindo que cada Estado Contratante determine o que é um processo “sem 

demora”.  

Nesse ínterim o Brasil declarou os números de dias que reconhece apropriados em 

relação aos pedidos dos credores, de modo que não se submeteu à determinação unilateral 

de nenhum órgão ou do próprio tratado. Ao país foi permitido optar por o que melhor se 

ajustasse às particularidades de direito local. Determinar que um credor deve conseguir obter 

uma decisão de reintegração de posse em dez dias úteis, por exemplo, foi escolha do Brasil. 

Escolha livre, que levou em consideração os aspectos de direito brasileiro em longo processo 

de revisão e adaptação, conforme relatamos em item apropriado.  

                                                 
devedor transferido mediante uma venda prevista no parágrafo anterior fica  liberado de qualquer outra garantia 

sobre a qual tenha prioridade a garantia internacional do credor, em virtude das disposições do Artigo 29 da 

Convenção. 5. O credor e o devedor ou qualquer outra pessoa interessada podem convir por escrito em excluir 

a aplicação do parágrafo 2o do Artigo 13 da Convenção. 6. No que respeita às medidas previstas no Artigo IX, 

parágrafo 1o: (a) devem ser colocadas à disposição, em um Estado Contratante, pela autoridade de registro e 

pelas demais autoridades administrativas, conforme o caso, dentro de no máximo cinco dias úteis após o credor 

ter notificado tais autoridades que as medidas especificadas no Artigo IX, parágrafo 1o, foram concedidas ou, 

no caso de medidas cautelares concedidas por um tribunal estrangeiro, foram reconhecidas por um tribunal 

daquele Estado Contratante, e que o credor está autorizado a obter essas medidas de acordo com a Convenção; 

e (b) as autoridades competentes deverão cooperar de forma expedita com o credor e assisti-lo na utilização 

dessas medidas em conformidade com as leis e regulamentos de segurança da aviação aplicáveis. 7. Os 

parágrafos 2o a 6o não deverão prejudicar a aplicação das leis e regulamentos de segurança da aviação.” 

(BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.) 
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Esse aspecto particular da Convenção – conforme ratificada com as declarações do 

Brasil, frise-se – deve, ao menos em tese, ser observado pelos juízes locais. Por força do 

artigo 13 do NCPC, reconhece-se que as disposições específicas previstas em tratado, como 

é o caso. Segundo WAMBIER: 

 

O processo brasileiro é disciplinado por leis brasileiras. Todavia, sabe-se, hoje o 

mundo é um só: quanto menos barreiras houver, maior será o entrosamento entre 

os povos e mais intensas as consequências positivas para todos. Ciente disso, o 

legislador de 2015 abriu exceção a lex fori: quando houver disposições específicas 

em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Estes 

instrumentos internacionais têm a mesma hierarquia das leis ordinárias, salvo duas 

exceções: (1) os que versem sobre direitos do homem, direito humanos, direito 

fundamentais (art. 5º, § 3º, CF/88); (2) acordos cujo conteúdo diga respeito ao 

transporte internacional, firmado pela União (art. 178 da CF). Estes têm hierarquia 

correspondente à das emendas constitucionais, desde que aprovadas pela Câmara 

e Senado, em 2 (dois) turnos, por 3/5 (três quintos) dos votos dos respectivos 

membros. 

Então, este salvo não significa que as normas constantes de tratados, convenções 

ou acordos internacionais sobre o processo devam prevalecer sobre as brasileiras. 

Isto quer dizer que, sendo, estes tratados, convenções e acordos, normas brasileiras 

também, e da mesma hierarquia, devem-se utilizar critérios de interpretação para 

ver qual prevalece no caso concreto.528 

 

Segundo ARAUJO: “O artigo 13 estabelece a orientação no sentido de utilizar a regra da 

especialidade, e o faz em consonância com o que estabelece a Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados. Com isso, pode-se dizer que, após sua entrada em vigor, foi modificado 

o quadro antes existente no Brasil. Hoje acreditamos que a interpretação dos tratados 

internacionais e sua aplicação no território nacional pelos tribunais pátrios não podem dela 

prescindir”529. 

Entendemos que a análise do novo código face ao tratado indica que os dispositivos 

relativos ao prazo de decisão na Convenção da Cidade do Cabo especificam a matéria geral 

trazida pelo NCPC. Isso porque o código fala em prazo razoável, assim como a Convenção 

da Cidade do Cabo. Todavia, esta última determina (conforme declarou o Brasil), em última 

análise, o que se entende por prazo razoável nas medidas cautelares à qual a Convenção da 

Cidade do Cabo se aplica, como reintegração de posse de equipamento aeronáutico, 

                                                 
528 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (coord.) et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 81. 
529 ARAUJO, Nadia de. O Novo Código de Processo Civil e o Direito Internacional: primeiras reflexões sobre 

o papel dos tratados e as novas regras de Cooperação Jurídica Internacional. (Disponibilizado pela autora). 
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estabelecendo um parâmetro temporal que o NCPC não faz. A definição de prazo razoável 

na Convenção da Cidade do Cabo é objetiva e determinada, diferente do código. 

As disposições da Convenção da Cidade do Cabo, destarte, não ferem o Código de 

Processo Civil, mas, pelo contrário, o complementam, de sorte que não se verifica uma 

situação de antinomia jurídica. Sendo assim, não há incompatibilidade que justifique 

pressupor a revogação do tratado pelas normas do novo código. 

 

5.4 Interação com a Regulamentação infralegal 

 

Como apresentamos acima, a Convenção e o Protocolo, contém dispositivos que 

devem ser observados por órgãos da administração direta (ministérios, secretarias) e indireta 

(agências, autarquias), exigindo a edição de normas pelos órgãos afetados, particularmente 

ANAC e Secretaria da Receita Federal. No entanto, conforme apresentamos abaixo, mesmo 

três anos após a implementação do tratado, nem toda a regulamentação necessária vigora no 

Brasil, o que poderia dificultar a aplicação plena dos dispositivos do acordo internacional. 

 

5.4.1 Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

 

A Agência, como autoridade de Aviação Civil, é mencionada expressamente no texto 

das declarações feitas pelo Brasil ao Protocolo no que tange à designação de pontos de 

entrada obrigatórios para a transmissão de informações ao Registro Internacional. Por isso 

coube à referida Agência criar norma específica sobre o tratado, em cumprimento ao disposto 

em sua lei de criação530. 

Em novembro de 2013, meses após a ratificação da Convenção, o regulamento do 

Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) foi alterado pela Resolução no 293531, sobre a qual 

                                                 
530 “Art. 8o Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 

desenvolvimento e fomento da aviação civil, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 

com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe: (...) XVIII – administrar o 

Registro Aeronáutico Brasileiro;”. Lei no. 11.182, de 27 de setembro de 2005.  (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11182.htm>. Acesso em: 11 set. 2016) 
531 Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Resolução n. 293, de 19 de novembro de 2013. Dispõe 

sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, 25 nov. 2013, Seção 1, p. 5. Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2013-

0293.PDF>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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já tivemos a oportunidade de escrever532. Infelizmente o processo de elaboração dessa 

resolução já estava em estágio avançado e por isso não tratou de nenhuma matéria sobre os 

textos do acordo internacional. Optou a ANAC por iniciar Audiência Púbica533 para edição 

de regulamento específico contendo os requisitos e procedimentos relacionados à interação 

com o Registro Internacional, possibilitando acesso ao sistema que permite a inscrição das 

garantias internacionais, de modo a propiciar o cumprimento do compromisso assumido pelo 

Brasil na Convenção. Conforme consta da Justificativa à proposta de resolução, essa 

preocupação motivava a atuação da Agência:  

 

Sendo assim, pretendendo-se evitar o esvaziamento da finalidade da Convenção 

da Cidade do Cabo, ratificada internacionalmente pela República Federativa do 

Brasil, o credor detentor de garantia real que proponha o cancelamento da 

matrícula e a exportação do bem aeronáutico com fulcro no Artigo XIII do 

Protocolo ficará dispensado de apresentar os Certificados de Matrícula e 

Aeronavegabilidade originais e o Certificado de Aeronavegabilidade para 

Exportação, emitido pela própria ANAC.534 

 

Após análise das contribuições apresentadas pelo público interessado e por 

representantes da indústria535, dentre os quais nos incluímos, a ANAC editou em março de 

2014 a Resolução no 309536 regulamentando a aplicação da Convenção e do Protocolo, no 

que tange às garantias internacionais sobre equipamento aeronáutico constituídas após a data 

de ratificação do tratado. Trata a resolução sobre dois procedimentos: o de obtenção de 

códigos de autorização para transmissão de informações ao Registro Internacional sobre 

cascos de aeronaves e helicópteros (já que não são obrigatórios códigos para motores de 

avião) e o de utilização de IDERA. Destacamos ainda dois dispositivos que reforçam a 

vinculação da ANAC à Convenção e possibilitam o cumprimento de uma das medidas 

                                                 
532 CARVALHO, Adolpho Julio C. de; VENEZIANO, Felipe B. A Resolução 293 e a nova Regulamentação 

aplicável ao Registro Aeronáutico Brasileiro. In Núcleos de Estudo de Direito Aeronáutico – NEDA da 

Sociedade Brasileira de Aeronáutica – SBDA. Disponível em: <http://www.sbda.org.br/neda/Resolucao-

293.htm>. Acesso em: 16 out. 2016. 
533 Audiência Pública no. 9 de 2013. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-

e-consultas-publicas/audiencias-encerradas/audiencias-publicas-encerradas-de-2013>. Acesso em: 25 set. 

2016. 
534 Justificativa. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-consultas-

publicas/audiencias/2013/aud09/justificativa.pdf>. Acesso em:25 set. 2016. 
535 Disponível em: <http://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-e-consultas-

publicas/audiencias/2013/aud09/relatorio.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016. 
536 Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Resolução n. 309, de 18 de março de 2014. 

Regulamenta a aplicação da Convenção da Cidade do Cabo e seu protocolo relativo a questões específicas ao 

equipamento aeronáutico. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 21 mar. 2014, Seção 1, p.03-04. 

Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2014-0309.PDF>. Acesso em: 21 mar. 2014. 

http://www.sbda.org.br/neda/Resolucao-293.htm
http://www.sbda.org.br/neda/Resolucao-293.htm
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principais previstas no Protocolo, que é a de célere cancelamento de registro (deregistro de 

aeronave).  

Um que determina o prazo máximo de cinco dias úteis para conclusão do deregistro 

pela ANAC, portanto totalmente em conformidade com o Artigo X(6)(a) do Protocolo537. 

Outro, que afirma que a agência cooperará com a utilização das medidas de cancelamento 

de matrícula e de solicitação de exportação, nos termos do Protocolo, dispensando o credor 

de apresentar certos documentos538 que poderiam causar dificuldades ao cumprimento de 

uma IDERA, já que via de regra não estão sob controle do credor ou proprietário, mas sim 

da companhia aérea ou operador. Essa última regra constitui, portanto, exceção ao disposto 

na mencionada Resolução no 293539, que contém dispositivos sobre o procedimento padrão 

para cancelamento de matrícula de aeronave. 

Conforme já apresentamos anteriormente, há algumas modalidades de contratos de 

arrendamento, sendo que a expressão utilizada pela Convenção e pelo Protocolo é 

“arrendamento mercantil”. Essa terminologia causou dúvidas e alguns operadores do direito, 

que alegavam que a Convenção somente seria aplicável para uma das categorias de 

arrendamento, justamente a de arrendamento mercantil, o que inviabilizaria que contratos de 

arrendamento simples (operacional) se beneficiassem das regras do tratado. Discordamos 

dessa interpretação, puramente gramatical e nada sistemática.  

                                                 
537 “(a) devem ser colocadas à disposição, em um Estado Contratante, pela autoridade de registro e pelas demais 

autoridades administrativas, conforme o caso, dentro de no máximo cinco dias úteis após o credor ter notificado 

tais autoridades que as medidas especificadas no Artigo IX, parágrafo 1o, foram concedidas ou, no caso de 

medidas cautelares concedidas por um tribunal estrangeiro, foram reconhecidas por um tribunal daquele Estado 

Contratante, e que o credor está autorizado a obter essas medidas de acordo com a Convenção; e” ( 
538 “Art. 91. São exigidos os seguintes documentos para cancelamento de matrícula de aeronave: I - 

comprovante de liquidação de gravame, se houver; II - devolução dos certificados de matrícula e de 

aeronavegabilidade; III - nos casos de exportação ou reexportação: a) Declaração de Despacho de Exportação 

(DDE) – conforme determinado pela Secretaria da Receita Federal; b) Registro de Exportação (RE) – conforme 

determinado pelo Banco Central do Brasil; c) comunicação da liberação das marcas, quando for pelo fabricante; 

d) expressa concordância do credor se a aeronave a ser transferida para o exterior for brasileira e objeto de 

garantia; e) certificado de aeronavegabilidade para exportação. Parágrafo único. Excepcionalmente nos casos 

de exportação ou reexportação, o RAB poderá cancelar a matrícula da aeronave sem a apresentação do 

certificado de aeronavegabilidade para exportação quando constatar que as questões relativas à transferência 

de responsabilidade sobre a aeronavegabilidade estejam resolvidas entre a ANAC e a autoridade de aviação 

civil do país do importador.” (Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Resolução n. 293, de 19 

de novembro de 2013. Dispõe sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil, 25 nov. 2013, Seção 1, p. 5. Disponível em: 

<https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2013-0293.PDF>. Acesso em: 15 out. 2016.) 
539 Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Resolução n. 293, de 19 de novembro de 2013. Dispõe 

sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, 25 nov. 2013, Seção 1, p. 5. Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2013-

0293.PDF>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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Valendo-se das regras de interpretação, defendemos que correto é aplicar a definição 

que consta do artigo 1o da Convenção e que determina os elementos essenciais – conforme 

classificação proposta por AZEVEDO540 – para a qualificação de um contrato qualquer 

como contrato de arrendamento mercantil para fins da Convenção da Cidade do Cabo. Em 

outras palavras, qualquer contrato que apresente (i) pessoa como arrendador que confere um 

direito à posse ou controle de um bem, com ou sem opção de compra, (ii) outra pessoa como 

arrendatário que recebe e (iii) aluguer ou outra forma de pagamento, será qualificado como 

arrendamento mercantil. Isso não depende da denominação escolhida pelas partes, que pode 

incluir cessão de uso, cessão onerosa, aluguel de aeronave, locação de aeronave, entre outros.  

Para que não restassem dúvidas, a ANAC fixou entendimento que corrobora o que 

defendemos, motivada pelo fato de que a autoridade de aviação civil avaliza a adequada e 

plena implementação da Convenção e de que o Brasil é signatário do OCDE, o que permite 

melhores condições nas operações financeiras de créditos à exportação aos países signatários 

da Convenção. Conforme consta de Decisão de sua Diretoria, publicada no DOU e abaixo 

transcrita: 

 

Fixar a interpretação do art. 5º, inciso III, da Resolução nº 309, de 18 de maio de 

2014, para esclarecer que seu conteúdo dever ser compreendido à luz da 

Convenção da Cidade do Cabo e de seu Protocolo, admitindo-se em contratos de 

arrendamentos mercantis por ela disciplinados qualquer contrato por meio do qual 

uma pessoa (o arrendador) confere um direito à posse ou ao controle de um bem 

(com ou sem uma opção de compra) a outra pessoa (o arrendatário) em troca de 

um aluguel ou outra forma de pagamento, incluindo-se, portanto, os 

arrendamentos operacionais simples. Processo nº 00058.105645/2015-67.541 (grifo 

nosso) 

 

Entendemos que essa decisão encerrou as discussões, ainda que infundadas a nosso 

ver, sobre a aplicabilidade da Convenção. Para nós, ao menos sob perspectiva da ANAC a 

matéria está disciplinada de modo correto e completo, o que é evidenciado pela prática já 

comum ao RAB de emitir códigos de autorização, registrar IDERAs nos livros das aeronaves 

e de celeremente cancelar matrículas quando solicitado por credores nos termos do 

Protocolo. 

                                                 
540 Cf. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 
541 Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Decisão n. 154, de 08 de dezembro de 2015. Fixar a 

interpretação do art. 5º, Inciso III, da Resolução n. 309, de 18 de maio de 2014. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, 10 dez. 2015, Seção 1, p.02. Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/ 

DA2015-0154.PDF>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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5.4.2 Secretaria da Receita Federal 

 

Se por um lado a matéria foi corretamente disciplinada pela autoridade de aviação 

civil, por outro, não se pode afirmar o mesmo quanto às autoridades fiscais. Mormente no 

que diz respeito à IDERA, que além do cancelamento de matrícula, é também autorização 

para solicitação de exportação do equipamento aeronáutico. Isso porque são bens que, se 

fabricados no exterior dependem de autorização para importação (normalmente sob regime 

de admissão temporária) e para sua exportação; e, se fabricados no Brasil, dependerão de 

procedimentos aduaneiros para a sua saída. A parte que controla esses processos e que tem 

legitimidade atividade para requerer importação e exportação são as companhias, devedores, 

que dificilmente terão motivos para cooperar com os credores para a saída do bem do país. 

Pelo contrário.  

Na maioria dos casos relacionados ao equipamento aeronáutico os credores estão 

localizados fora do território nacional, de modo que a rápida devolução do bem quando da 

ocorrência de evento de inadimplemento é fundamental para a efetividade das medidas 

previstas na Convenção e no Protocolo. Destacamos, nesse sentido, que o Protocolo dispõe 

que nessa situação o credor poderá fazer a exportação e a transferência física do bem 

aeronáutico do território em que este se encontra542, devendo as autoridades competentes 

cooperar de forma expedita com a parte autorizada para cumprimento dos direitos garantidos 

pela IDERA.  

Frise-se que a única exceção à atividade da administração pública e que, em tese, 

poderia justificar o não cumprimento do cancelamento e autorização para exportação é a de 

conflito com as leis e regulamentos de segurança da aviação aplicáveis. Não nos parece que 

possa haver qualquer colidência entre a exportação de aeronave e essas questões, além de 

que a competência sobre segurança da aviação é da ANAC e não da Receita Federal.  

                                                 
542 Medidas em caso de inadimplemento das obrigações, prioridade e cessões 

Artigo IX - Modificação das disposições relativas às medidas aplicáveis em caso de inadimplemento 

1. Além das medidas especificadas no Capítulo III da Convenção, o credor poderá, na medida em que o devedor 

tiver a qualquer tempo assim acordado e nas circunstâncias especificadas naquele Capítulo: 

(a) fazer o cancelamento da matrícula da aeronave; e 

(b) fazer a exportação e a transferência física do bem aeronáutico do território em que se encontra situado. 

(BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
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Na ausência dessa regulamentação os credores dependem de decisões judiciais para 

garantir seus direitos de exportar o bem de forma expedita, seja via mandado de segurança 

contra as autoridades aduaneiras que recusarem a emissão de documentos de exportação, 

seja via pedidos cumulados nas liminares de reintegração de posse. Ambos contam com 

precedentes, em sua maioria positivos. Ainda que, em última análise, o credor consiga 

alcançar o resultado de exportar ativo de sua propriedade para jurisdição que melhor lhe 

convir, as dificuldades que podem ser encontradas no ordenamento brasileiro são 

provavelmente a principal hipótese de descumprimento da Convenção e do Protocolo. Isso 

porque o tratado determina a cooperação pelas autoridades competentes, o que inclui por 

certo as aduaneiras e fiscais, para a consecução das medidas protetivas, dentre as quais a 

exportação célere do bem.  

Outrossim, o Brasil optou por fazer declaração expressa afirmando que o único 

remédio previsto na Convenção e no Protocolo que poderá ser exercido sem a autorização 

judicial é o da IDERA. Por isso entendemos que o Brasil descumpre não só disposições 

expressas do tratado, mas também cláusula elaborada livremente pelo país em sua 

declaração, já que esta não é obrigatória.  

Ter o credor que recorrer ao judiciário fere o intuito da declaração brasileira. Ter que 

aguardar mais do que os cinco dias fere o pactuado no tratado. Justamente essa solução pouco 

ortodoxa de se recorrer ao judiciário era comum nos casos de recuperação dos ativos no 

período anterior à vigência da Convenção, como nos precedentes da VASP e da VARIG. 

Analisar o contexto da implementação da Convenção no Brasil permite afirmar que o país 

optou por mudar essas circunstâncias, senão seria outro o conteúdo da declaração ao Artigo 

54(2). 

Causa consternação notar que esse descumprimento da obrigação assumida pelo país 

é resultado da inércia dos entes competentes em legislar sobre o assunto, especialmente por 

saber que a solução poderia constar de simples instrução normativa. 

Assegurar a possibilidade de exportação sem entraves faz-se necessário para a 

eficácia plena da Convenção e do Protocolo, de modo que superar esse ponto crítico deve 

ter prioridade entre as autoridades brasileiras, mormente a fiscal. Ao menos os especialistas 

pela elaboração do anteprojeto do novo código brasileiro de aeronáutica notaram a 

relevância da medida de exportação, propondo disposição expressa na proposta em discussão 

no Congresso para compelir, a quem couber, a edição desse regulamento.  
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5.5 Implicações ao Registro Aeronáutico Brasileiro 

 

Ainda que o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) emita códigos de autorização 

desde 2014, a inscrição de garantias internacionais junto ao Registro Internacional ocorre 

desde a data de entrada em vigor da Convenção no Brasil (15 mai. 2013). Há ainda casos em 

que registros foram realizados a partir da data em que o Brasil se tornou um Estado 

Contratante para fins da Convenção e do Protocolo (1o mar. 2012), ou mesmo antes do país 

ter se tornado um Estado Contratante (recordemos que o Registro Internacional aceita 

qualquer registro, sem que faça juízos de mérito). Por força da previsão do Regulamentos e 

Procedimentos editados pela OACI, de que registros efetivados em situações em que não é 

possível obter códigos de autorização não seriam inválidos (por exemplo se houvesse grave 

do RAB). 

Cascos de aeronaves, motores de aeronaves e helicópteros localizados no Brasil ou 

operados por partes brasileiras (elemento de conexão) são bens que podem ter garantias 

internacionais inscritas junto ao Registro Internacional. Esse fato é novo. E essa inscrição 

resulta nos benefícios da publicidade em nível internacional, facilitada pelos meios 

eletrônicos. Resulta, ainda, nas ordens de prioridades diferenciadas em caso de insolvência. 

Sobre garantias internacionais e o Brasil, por mais que se possa discutir a validade 

dos registros realizados entre março de 2012 e maio de 2013, não se questionam aqueles 

concluídos na ausência de procedimento da ANAC para a emissão de códigos. Outro ponto 

discutível é quanto à validade de inscrição de garantias internacionais sobre motores de 

helicópteros e sobre motores de avião detidos por partes localizadas em Estados Contratantes 

mas afixados em aeronaves que operam em jurisdições que não ratificaram a Convenção. 

Nesse contexto, como há poucos precedentes para um diploma tão novo e, portanto, 

incertezas sobre pontos nebulosos como os que exemplificamos, é comum que as partes 

optem por registrar em qualquer hipótese, já que a mera inscrição não gera nenhum prejuízo. 

Mas a sua falta sim. Dada a simplicidade de seu funcionamento e os baixos custos, tende-se 

a não se afastar o registro junto ao Registro Internacional. A corrente que prevalece é que 

isso trará sempre benefícios, mesmo que não se tenha certeza sobre sua possibilidade. Ou 

ainda, na dúvida opta-se por realizar o registro. 
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5.6 IDERA 

 

No capítulo anterior afirmamos que a ANAC tem como prática comum registrar 

IDERAs (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) e cancelar 

matrículas prontamente quando da solicitação pelo credor, estritamente nos moldes do 

Protocolo. Isso mudou de maneira considerável o deregistro de aeronaves e é inegavelmente, 

benefício do tratado. Qualquer advogado que tenha tido experiência em cancelar matrículas 

de aeronaves usando procurações irrevogáveis para deregistro (Deregistration Power of 

Attorney) conhece as dificuldades que o feito exigia. Assim como hoje se tem feito com a 

solicitação de exportação por via judicial, o mesmo era necessário para os cancelamentos.  

Devemos apontar que, conforme já mencionado, a hipótese consubstanciada na 

IDERA é exceção, já que as normas contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica e na 

Resolução no 293, de 19 de maio de 2013543, atribuem ao proprietário e ao operador a 

capacidade de solicitar o cancelamento de matrícula por requerimento ao Registro544. Por 

isso o RAB reconhece IDERAs emitidas por uma dessas partes ou por ambos, mas desde 

que sejam emitidas à mesma parte autorizada, evitando conflitos que poderiam surgir entre 

detentores distintos. Às autorizações é atribuída publicidade quando devidamente inscritas 

nos livros das aeronaves, fato corriqueiro no órgão. Ainda que o texto modelo da IDERA 

proposto pelo Protocolo anteveja possibilidade de a autoridade de aviação civil confirmar 

que aceitou e depositou o instrumento, na prática o RAB apenas emite certidão de inteiro 

teor evidenciando o registro, não apondo assinatura e devolvendo o documento ao 

interessado. A inscrição constante da certidão alcança o mesmo propósito. 

Mediante a mera solicitação por escrito da parte autorizada na IDERA o RAB tem 

efetivado o cancelamento de matrícula, sem qualquer questionamento adicional, salvo 

                                                 
543 Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Direção. Resolução n. 293, de 19 de novembro de 2013. Dispõe 

sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, 25 nov. 2013, Seção 1, p. 5. Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2013-

0293.PDF>. Acesso em: 15 out. 2016. 
544 “Art. 90. A matrícula será cancelada: I - por decisão judicial; II - a requerimento do proprietário ou 

explorador da aeronave quando deva inscrevê-la em outro Estado, desde que não exista proibição legal; III - 

de ofício, na hipótese de abandono ou perecimento da aeronave, verificado em inquérito administrativo, ou 

documento idôneo que ateste a destruição ou sucateamento da aeronave.” (Agência Nacional de Aviação Civil 

(Brasil). Direção. Resolução n. 293, de 19 de novembro de 2013. Dispõe sobre o Registro Aeronáutico 

Brasileiro e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 25 nov. 2013, Seção 1, 

p. 5. Disponível em: <https://pergamum.anac.gov.br/arquivos/RA2013-0293.PDF>. Acesso em: 15 out. 2016). 
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verificação de que garantias com prioridade às do credor requerente foram canceladas ou 

consentimento do credor foi obtido. A análise de certidões de inteiro teor emitidas pelo 

Registro, contendo o histórico particular da aeronave, comprovam a existência desses 

precedentes, tanto para helicópteros quanto para aeronaves545.  

Adicionalmente ao reconhecimento das IDERAs, o RAB tem desempenhado função 

de ponto de entrada obrigatório para a transmissão de informações ao Registro Internacional. 

As regras estão bem delimitadas desde 2014. Há formulário padronizado específico para as 

solicitações, endereço eletrônico individual para o envio e sistema para protocolo digital, 

sempre se buscando facilitar o atendimento ao usuário. Não há qualquer dificuldade com 

essa obtenção, que também se firmou prática comum. 

A emissão dos códigos é requisito indispensável para a conclusão das inscrições junto 

ao Registro Internacional, já que quando há pontos de entrada – como o caso do Brasil – 

todos os registros feitos sem códigos são inválidos, salvo única exceção (impossibilidade de 

obtenção conforme os procedimentos do ponto de entrada)546. Essa emissão, portanto, 

permite que garantias internacionais em relação ao equipamento aeronáutico brasileiro sejam 

inscritas, outro ponto essencial da Convenção e do Protocolo e benefício de sua 

implementação. 

Afirmamos, assim, que com a vigência do Protocolo e a posterior edição da 

Resolução no 309, a ANAC tem cumprido suas obrigações de autoridade de aviação civil e 

honrado o disposto no tratado internacional, fato digno de reconhecimento. Particularmente, 

o Registro Aeronáutico Brasileiro, que ciente da importância de agir de forma expedita, sob 

pena de prejudicar a efetividade do acordo internacional, não tem poupado esforços para 

atender às demandas das partes interessadas quando se trata da Convenção e do Protocolo. 

A celeridade desse órgão em emitir códigos de autorização para transmissão de informações 

ao Registro Internacional e responder aos pedidos apresentados com IDERAs é louvável.  

 

5.7 Jurisprudência 

                                                 
545 Nossa experiência, dentre outras, com a aeronave de matrícula PT-YRS, deregistrada no dia seguinte ao da 

notificação, permite a afirmação que aqui fazemos. 
546 “12.8 A registration is not invalid if: (a) in the case of an authorizing entry point, an authorization code is 

not obtainable under its procedures; or (b in the case of direct entry point, use of that entry point is not permitted 

under its procedures; based on the facts of the transaction to which it relates.” (ICAO. Regulations and 

Procedures for the International Registry, 4th Edition. Disponível em: < http://www.icao.int/publications 

/documents/9864_4ed.pdf>. Acesso em 14 mai. 2016) 

http://www.icao.int/publications/documents/9864_4ed.pdf
http://www.icao.int/publications/documents/9864_4ed.pdf
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A Convenção e o Protocolo são recentes, promulgados em 2013 e por isso há escassos 

precedentes jurisprudenciais que se debruçaram sobre o tratado. Optamos por dizer que são 

escassos porque, apesar de pesquisa minuciosa não ter encontrado qualquer menção em 

decisões judiciais, encontramos dois casos em que dispositivos da Convenção e do Protocolo 

foram utilizados em petições iniciais de reintegração de posse de aeronaves perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo547-548.  

Nesses casos, escritório paulista Basch & Rameh Advogados Associados, por meio 

de sua sócia Renata Duarte Iezzi, dedicou dois parágrafos para explicitar a implementação 

no Brasil, os remédios de obtenção de decisão judicial “sem demora” (conforme expressão 

utilizada na Convenção) e os direitos de cancelamento de matrícula da aeronave. Ainda que 

nenhuma das decisões judiciais, em sede liminar, tenham feito menção expressa à 

Convenção e ao Protocolo, é possível afirmar que a celeridade determinada pelo tratado foi 

observada, já que as liminares foram obtidas em menos de dez dias corridos.  

Entendemos que a verificada ausência de jurisprudência decorre de dois fatores 

principais. Primeiro, no atual cenário econômico brasileiro, mesmo enfrentando crises as 

companhias têm conseguido renegociar contratos, evitando inadimplementos, 

diferentemente do que ocorreu nos anos 2000 com VARIG, VASP e TRANSBRASIL 

(principal fonte de precedentes na matéria). Portanto menos constante a necessidade de 

intervenção do judiciário. Segundo, mesmo antes da ratificação da Convenção e do 

Protocolo, o Brasil já apresentava mecanismos eficazes para a satisfação de interesses de 

credores e proteção de seus direitos, conforme precedentes das três companhias analisados 

anteriormente. Assim, importa dizer que muitas das medidas previstas no tratado já eram 

realidade no ordenamento pátrio (liminares e casos de insolvência, principalmente), de modo 

que o tratado reforça a proteção aos credores, mormente como argumento adicional das 

partes interessadas. 

                                                 
547 Processo no. 1055752-72.2016.8.26.0100, 1a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, 

assunto: reintegração / manutenção de posse - arrendamento mercantil, como requerente Elix Assets 1 Limited 

e como requerida Flyways Linhas Aéreas Ltda. Processo eletrônico disponível em: <www.tj.jus.br>. Acesso 

em: 12 set. 2016. 
548 Processo no. 1078586-40.2014.8.26.0100, 23a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, 

assunto: reintegração / manutenção de posse – espécies de contratos, como requerente The CIT 

Group/Equipment Financing, Inc.  e como requerida Savon, Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

Ltda. Processo eletrônico disponível em: <www.tj.jus.br>. Acesso em: 12 set. 2016. 
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6. FINANCIAMENTO AERONÁUTICO E ASPECTOS 

CONTRATUAIS 

 

A Convenção, conforme apresentamos anteriormente, atribui à lei aplicável de cada 

Estado Contratante algumas regras no que diz respeito aos contratos. Além disso, o tratado 

é precipuamente disciplina aplicável a contratos cujo objeto é um equipamento aeronáutico, 

tendo por objetivo facilitar e promover a celebração de negócios jurídicos549.  

Dessa forma, inegável a importância da análise sob ótica do direito civil, em especial 

de aspectos contratuais. É importante entender as particularidades, vez que, conforme aponta 

AZEVEDO, “o negócio jurídico é a estrada real para o conhecimento do direito. Nele, 

confluem o valor de liberdade, valor individual, para as escolhas que cada um de nós queira 

fazer em sua vida, e o valor social, valor coletivo, de movimentação ou de ativação da vida 

em sociedade”550. 

 

6.1 Tipos contratuais da Convenção 

 

De acordo com o artigo 2o da Convenção, que dispõe sobre a garantia internacional, 

cabe à lei aplicável determinar se uma garantia qualifica-se de acordo com uma das três 

hipóteses previstas (constitutivo de garantia real, compra e venda com reserva de domínio 

ou arrendamento mercantil) na Convenção e na hipótese do Protocolo (compra e venda). 

O tratado não cria tipos contratuais, já que para os contratos típicos é essencial, 

conforme aponta VASCONCELLOS, que a lei contenha seu modelo completo de 

disciplina551, o que não está presente na Convenção. Na verdade, as definições determinam 

que exceto quando o contexto indicar de modo diverso, os termos utilizados são empregados 

com o sentido estabelecido no próprio tratado, conforme seu artigo 1o.  

Esclarecendo-se que a definição de cada um desses tipos contratuais deve seguir as 

definições adotadas pela Convenção, defendemos que a Convenção propõe, como 

                                                 
549 Sobre financiamento de aeronaves vide BUNKER, D. H. International aircraft financing, Montreal-Geneva, 

International Air Transport Association, 2005. 
550 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 9, abr/jun. 2008, p. 303. 
551 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 214. 
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entendemos, os elementos essenciais para a caracterização de cada um, mas apenas para os 

fins da Convenção.  

 

6.2 Elementos do Negócio Jurídico 

 

Temos mencionado que a Convenção determina elementos essenciais para a 

qualificação de um contrato como constitutivo de garantia internacional, e, por isso, sujeito 

ao regramento específico. Ao adentrar esse tópico é mister considerar as lições de 

AZEVEDO, para quem a plena realização de qualquer negócio jurídico, dentre os quais o 

contrato, exige que ele passe pelos três planos sucessivos de projeção: existência, validade e 

eficácia. Assim, para existir, o negócio jurídico precisa de elementos; para ser válido, de 

requisitos; para ser eficaz, de fatores de eficácia552. Nesse aspecto, elemento, conforme o 

autor, “é tudo aquilo que compõe a sua existência no campo do direito”553. 

Para o célebre doutrinador, de maneira mui resumida, os elementos se dividem em 

gerais, comuns a todos os negócios; categoriais, afetos à um certo tipo; e particulares, apenas 

de um negócio determinado. Quanto aos primeiros, apresenta aqueles que estão presentes 

em qualquer negócio jurídico: intrínsecos, ou constitutivos, o que inclui forma, objeto e 

circunstâncias negociais; e extrínsecos, ou pressupostos, incluindo tempo, lugar e agente.  

No que diz respeito aos categoriais, que não resultam da vontade das partes mas sim 

da ordem jurídica, podem ser separados em essenciais, ou inderrogáveis, os quais definem 

cada categoria e são inafastáveis; e naturais, ou derrogáveis, que podem ser afastados pela 

vontade das partes. Colocam-se, ademais, os elementos particulares, que são sempre 

resultado da vontade das partes, tendo exemplos mais comuns a condição, o termo, o encargo 

e a cláusula penal.  

Para VASCONCELLOS, adepto da doutrina tradicional (essenciais, naturais e 

acidentais, mais simples na visão romanística de ALVES554), elementos essenciais 

correspondem ao mínimo que as partes devem acordar para que surja o contrato. São 

indissociáveis de cada tipo de negócio, não podendo ser afastados pela vontade dos 

contratantes. São desses elementos que decorrem as classificações: com a configuração de 

                                                 
552 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 25-30. 
553 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 31. 
554 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 162 e ss. 
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todos eles, verifica-se certo tipo contratual, enquanto que quando ausente qualquer um deles 

inexiste o tipo, por decorrência da impossibilidade de subsunção555.  

Por isso que se pode afirmar que a função dos elementos categoriais inderrogáveis 

(ou essenciais), é de subsunção e qualificação. São eles que determinam a aplicação de um 

conjunto de regras a dado negócio jurídico, são eles que elevam o negócio jurídico a uma 

categoria positivada no ordenamento.  

É nesse sentido que defendemos que as normas da Convenção apresentam os 

elementos essenciais para que, por exemplo, o negócio jurídico de transferência de posse ou 

controle de um bem a outra pessoa em troca de pagamento, seja qualificado como contrato 

de arrendamento mercantil para fins da Convenção. Quando esses requisitos são 

preenchidos, independentemente da nomenclatura escolhida pelas partes ou da forma 

adotada, surgirá uma garantia internacional. Na ausência, e.g., da remuneração pelo uso, o 

contrato poderá ser qualificado como uma cessão gratuita de uso no Brasil, mas não se 

sujeitará ao regramento da Convenção. 

Outros elementos que podem ser considerados como categoriais inderrogáveis aos 

negócios jurídicos objeto da Convenção são as disposições dos parágrafos 2o a 4o do artigo 

IX do Protocolo, cuja exclusão, modificação ou derrogação pela vontade das partes é vedada 

expressamente pelo artigo IV do Protocolo.  

Elementos categoriais derrogáveis (ou naturais) podem ser objeto de acordo pelas 

partes, podendo ser afastados consensualmente. Logo, não são obrigatórios e 

imprescindíveis ao negócio jurídico. Relevante exemplo encontra-se na Convenção e no 

Protocolo no que concerne ao direito do devedor à posse pacífica e ao uso do bem (também 

conhecido como quiet enjoyment clause) e que pode ser afastado por acordo consensual entre 

devedor e credor, conforme prevê o artigo XVI, parágrafo 1o do Protocolo556. Regra que 

privilegia a autonomia da vontade, conforme aponta GOODE, ressalvando ainda que nas 

hipóteses de ausência de disposição contratual as soluções deverão ser dadas pela lei 

aplicável:  

                                                 
555 VASCONCELLOS, Pedro Pais de. Op. cit., p 83. 
556 “1. Na ausência de um inadimplemento conforme o sentido do Artigo 11 da Convenção, o devedor tem 

direito à posse pacífica e ao uso do bem, de acordo com o contrato e em face: (a) ao seu credor e ao possuidor 

de qualquer garantia do qual o devedor adquira direitos livres de qualquer garantia conforme o Artigo 29, 

parágrafo 4o, da Convenção, ou, na qualidade de comprador, conforme o Artigo XIV, parágrafo 1o, do presente 

Protocolo, a menos que o devedor tenha convencionado de modo diverso e somente na medida em que o 

devedor tenha assim convencionado; e” (BRASIL. Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013). 
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Conversely, a debtor is not entitled to quiet possession as against the holder of 

any interest to which the debtor takes subject. Yet reflecting the principle of party 

autonomy, the foregoing rules may be varied by the agreement of the relevant 

parties. […] Article XVI does not state which acts constitute a breach of the 

debtor’s right to quiet possession once it is in possession. In the relations between 

the debtor and the creditor this is left to the agreement between them. Questions 

not dealt with by the agreement or arising in the relationship between the debtor 

and third parties are left to the applicable law.557 

 

Essa matéria encontra equivalente no artigo 129, inciso II do Código Brasileiro de 

Aeronáutica558. A conclusão que defendemos é que, a despeito de inexistir disposição no 

Código sobre a possibilidade de cláusulas para relativização ou afastamento da regra de uso 

manso e pacífico, por força do disposto na Convenção e no Protocolo e em respeito à 

autonomia privada e ao princípio do pacta sunt servanda, essas disposições contratuais não 

são passíveis de questionamento em nosso ordenamento. 

Em relação à última categoria, note-se que os elementos particulares (ou acidentais), 

por sua vez, dão aos efeitos jurídicos do contrato direção distinta daquela estabelecida pelas 

normas subsidiárias, atribuindo-lhe as características singulares de cada negócio. Prevalece 

a autonomia contratual de forma ampla, de modo que esses elementos são de número e forma 

ilimitadas, proporcionalmente à capacidade das partes criarem novos dispositivos.  

Em uma classificação por exclusão, ainda, pode-se ainda afirmar que são qualquer 

elemento que não se encaixe em nenhuma das categorias anteriores. O exemplo mais comum 

de elementos particulares em operações de financiamento aeronáutico se encontra nas 

condições precedentes, fatores de atribuição de eficácia, conforme definição adotada por 

AZEVEDO559 (e.g., enquanto o arrendatário não comprova a contratação do seguro 

obrigatório, o contrato de arrendamento não produz efeitos). 

Segundo CASSELA: 

                                                 
557 “De forma contrária, um devedor não tem direito à posse pacífica contra o detentor de qualquer garantia 

que o devedor assumir. Ainda refletindo o princípio de autonomia de parte, as normas acima poderão ser 

alteradas pelo acordo das partes pertinentes. […] O Artigo XVI não declara quais atos constituem uma violação 

do direito do devedor à posse pacífica quando estiver em posse. Nas relações entre o devedor e o credor, isso 

é deixado para o acordo entre eles. Questões não tratadas pelo contrato ou originadas no relacionamento entre 

o devedor e terceiros são deixadas para as leis aplicáveis.” (GOODE, Roy. Official Commentary on the 

Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters specific to 

Aircraft Equipment. 3. ed. Roma: UNIDROIT, 2013, p. 470, tradução nossa). 
558 “Art. 129. O arrendador é obrigado: [...] II - a garantir, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da 

aeronave ou do motor.” (BRASIL. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.  
559 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 57. 
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Sintomaticamente fala parte da doutrina em “contratos atípicos”, ao referir os 

contratos internacionais. Ora, a internacionalidade nem é anomalia, tampouco 

acidente de percurso, mas constitui elemento essencial para configuração do 

contrato internacional: sem a ocorrência dos elementos de estraneidade, não há 

contrato internacional, mas contrato regido pelo direito interno.560 

 

Pensando no caso de arrendamento de aeronaves podemos elencar como tanto a 

contraprestação devida pelo arrendatário e a cessão do uso temporário do bem pelo 

arrendador.  

No exemplo utilizado caracterizam-se como acidentais, dentre outros, as condições 

para a devolução do bem em determinado aeroporto ao término do contrato. 

Não se nega aos empresários, por exemplo, a liberdade de escolher livremente o tipo 

contratual que melhor se adequa à sua necessidade na aquisição ou utilização de um bem561, 

permitindo o surgimento de contratos atípicos. Muitas vezes essa motivação está 

principalmente relacionada a questões fiscais, como ocorre nas operações relacionadas às 

aeronaves.  

Mas importa apontar que a liberdade contratual esbarra nos limites da lei, já que há 

certas obrigações que devem ser observadas. Por exemplo em sede de contrato de hipoteca 

de aeronave, por força do que dispõe o CBA, é obrigatório a descrição da dívida que está 

sendo garantida (obrigação positiva) e também que é vedado utilizar hipotecas para garantir 

qualquer operação de crédito que não relacionada à aeronave (obrigação negativa). 

 

6.3 Delimitação dos contratos 

 

Nas operações de financiamento aeronáutico tanto o banco financiador quanto a 

companhia aérea podem ser consideradas agentes econômicos, face ao ensinamento de 

FORGIONI: “a empresa cristaliza-se em sua atividade de interagir; a empresa é agente 

econômico.”562. O desenvolvimento das atividades de tais agentes se vale, primordialmente, 

da celebração de contratos, essenciais para o funcionamento tanto da instituição financeira 

                                                 
560 CASELLA, Paulo Borba. Utilização no Brasil dos Princípios UNIDROIT relativos ao Contratos Comerciais 

Internacionais. In: CASELLA, Paulo Borba. Contratos Internacionais e Direito Econômico no MERCOSUL – 

Após o término do período de transição. SP: LTr, 1996, p. 97. 
561 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 354. 
562 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 25. 
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quanto da aérea. Para aquela, por exemplo, os contratos de empréstimo que permitem a 

alocação de recursos necessários para a compra de aeronaves enquanto que para essa, os 

contratos de arrendamento possibilitam o acesso aos equipamentos de alto custo. Assim, os 

contratos são fundamentais para a realização de operações econômicas e para a circulação 

de riqueza na economia moderna563, especialmente quando as cifras envolvidas são altas.  

Nesse sentido, ROPPO chega a afirmar que “[n]a economia moderna, é o contrato, 

acima de tudo, que cria a riqueza”564. A importância é reforçada por ANTUNES, para quem 

“[o]s contratos comerciais ou mercantis representam hoje o mais relevante instrumento 

jurídico da constituição, organização e exercício da atividade empresarial”565. Complementa 

o autor que “os contratos consubstanciam o mais relevante instrumento de criação e 

regulação das relações jurídicas pertinentes à atividade empresarial”566. 

Ademais, é importante atentar para o fato de que hodiernamente é impossível 

conceber a empresa de forma isolada, vez que essa visão não permite reconhecer a 

importância essencial das relações entre os agentes econômicos, na lição de FORGIONI567. 

Os contratos representam, de tal sorte, função característica da atividade empresarial, 

atuando nas suas diversas esferas para o fim de produção e circulação da riqueza568, de modo 

que COASE chega a classificar a empresa como um “feixe de relações contratuais”569, 

expressão essa citada diversas vezes por FORGIONI570. Compartilhamos tal entendimento, 

reafirmado no bojo das operações objeto deste trabalho nas quais o contrato assume 

relevância ímpar. 

                                                 
563 Nesse sentido é que afirma Carlos Bittar que os contratos comerciais “são os ajustes que movimentam o 

comércio em geral [...] vale dizer, os referentes à produção, à industrialização, à comercialização, à distribuição 

e à intermediação de bens ou de serviços para a colocação no mercado, nos diversos níveis de relacionamento 

possíveis – institucional, organizacional, associativo e operacional” (BITTAR, Carlos Alberto. Contratos 

Comerciais. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 2). 
564 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988. p. 56. 
565 ANTUNES, José A. Engrácia. Direito dos Contratos Comerciais. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 20. 
566 ANTUNES, José A. Engrácia. Op. cit., p. 20. 
567 FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009, p. 23. 
568 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros, 2011, 4 v., p. 

40. 
569 COASE, Ronald H. The Nature of the Firm, 1937. Disponível em: <http://www3.nccu.edu.tw/~jsfeng/ 

CPEC11.pdf>. Acesso em: 18.9.2014. 
570 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 25. 

http://www3.nccu.edu.tw/~jsfeng/CPEC11.pdf
http://www3.nccu.edu.tw/~jsfeng/CPEC11.pdf
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E nesse cenário de relevância é que se reafirma o poder dos contratantes, o qual 

"encontra limites somente na ordem pública e nos bons costumes, que variarão de acordo 

com o país e a época"571, no ensinamento de SIMÃO. 

 

 

6.4 Contrato como operação econômica 

 

No contexto de aplicação da Convenção e do Protocolo defendemos que os contratos 

devem ser considerados como a operação econômica. Ou ainda, considerar que o “norte” do 

contrato é sua função econômica, como defende FORGIONI, para quem “[a]o se vincular, 

as empresas têm em vista determinado escopo, que se mescla com a função que esperam o 

negócio desempenhe; todo negócio possui uma função econômica.”572 

Conforme delimitamos logo nas páginas iniciais deste trabalho, os contratos 

utilizados nas operações de financiamento aeronáutico, em nosso entendimento, não podem 

ser classificados como contratos de consumo. Na realidade são contratos empresariais, 

contratos de lucro. Segundo AZEVEDO: 

 

[...] estou propugnando por uma nova dicotomia contratual — contratos 

existenciais e contratos de lucro, a dicotomia do séc. XXI — porque essas duas 

categorias contratuais não devem ser tratadas de maneira idêntica na vida prática. 

Os contratos existenciais têm como uma das partes, ou ambas, as pessoas naturais; 

essas pessoas estão visando a sua subsistência. Por equiparação, podemos também 

incluir nesse tipo de contrato, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Ora, as 

pessoas naturais não são ‘descartáveis’ e os juízes têm que atender às suas 

necessidades fundamentais; é preciso respeitar o direito à vida, à integridade física, 

à saúde, à habitação, etc. de forma que cláusulas contratuais que prejudiquem esses 

bens podem ser desconsideradas. Já os contratos de lucro são aqueles entre 

empresas ou entre profissionais e, inversamente, se essas entidades ou pessoas são 

incompetentes, devem ser expulsas, ‘descartadas’, do mercado ou da vida 

profissional. No caso desses contratos de lucro, a interferência dos juízes perturba 

o funcionamento do mercado ou o exercício das profissões; o princípio pacta sunt 

servanda tem que ter aí maior força. [...] especialmente nas situações limítrofes 

como as de pessoas naturais, que mesmo fora do exercício profissional, visam 

lucro, ou as de empresas muito pequenas, etc. Outro ponto interessante seria a 

exposição analítica das diferenças de efeitos entre as duas categorias de contrato, 

por exemplo, quanto à boa-fé, quanto à função social, quanto ao dano moral (a 

                                                 
571 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos / José Fernando Simão. 2. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2007, p. 7. 
572 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 119. 
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nosso ver, cabe dano moral nos contratos existenciais mas não nos contratos de 

lucro), etc.573 

 

Para ROPPO, a construção de um novo paradigma contratual é global, encontrando 

respaldo por exemplo nas ações do UNIDROIT e da consolidação de um direito contratual 

comum à União Europeia574. 

Segundo o autor, nos últimos quarenta anos, o domínio contratos sofreu considerável 

evolução e mudança, redesenhando os seus contornos e alcançando uma internacionalização 

que não nos permite pensar no contrato em um nível puramente de Direito Interno575. Daí 

decorre a necessidade de adaptar figura tendo em vista o desenvolvimento econômico e das 

novas áreas que antes eram desconhecidas. Isso nos parece bem verdade em relação a 

aeronaves, ainda que contratos relacionados a esse equipamento pudessem nutrir alguma 

semelhança aos contratos cujo objeto eram navios (e que remontam ao passado muito mais 

distante). Para o autor verificou-se expansão, antes limitado àquele único instrumento, que 

agora pode ser considerado como uma galáxia de contratos normalmente conexos, coligados, 

que se inter-relacionam. 

Ainda que contrato seja um conceito jurídico, não se pode pensar na figura de 

maneira limitada. São afetados por fatos externos principalmente econômicos e sociais. As 

situações de relações e interesses que constituem a substância real de qualquer contrato 

podem ser resumidas na ideia de operação econômica. A constatação se aplica integralmente 

às operações relacionadas ao equipamento aeronáutico, consideradas neste trabalho. 

Entender este conceito permite, inclusive, no Código Brasileira de Aeronáutica, dividir as 

discussões sobre contrato de hipoteca de aeronave576.  

Hora em se tratando de operação relativa à aeronave via de regra tem-se um número 

considerável de contratos, aqui considerados como os instrumentos, celebrados entre bancos, 

financiadores e companhia aéreas, além de outras partes interessadas no financiamento do 

                                                 
573 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 9, abr/jun. 2008, p. 304-305. 
574 ROPPO, Vincenzo. Il contrato del duemila. 3. ed. Torino: Giappichelli, 2005, p. 87. 
575 ROPPO, Enzo. O Contrato. Lisboa: Almedina, 2009. 
576 O código permite hipotecas de aeronaves para garantir apenas operação com base na qual se deu a inscrição 

da aeronave no país. Ser limitássemos o entendimento da figura contrato, limitadas também estariam as 

possibilidades de operações que, na prática são garantidas por hipoteca de aeronave. Não há hipoteca para 

garantir arrendamento (que é o contrato com base no qual se faz a matrícula), mas sim empréstimo (que não 

permite matrícula de aeronave já que não lida com posse ou operação do bem). Entendemos, assim, que o 

código também se refere ao contrato como operação econômica. 
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equipamento. Não há apenas um único instrumento. Não há apenas uma única relação, 

jurídica, entre as partes. 

O que se observa são dois conceitos distintos. Um do contrato jurídico, outro do 

contrato operação econômica. Os instrumentos são celebrados de modo a viabilizar e 

formalizar juridicamente a operação econômica, como conclui ROPPO577. Sempre que 

existir um contrato haverá uma operação econômica subjacente, notando que o conceito de 

operação econômica não deve ser limitado apenas aqueles casos em que se verifique fluxo 

financeiro, mas caracterizado com base na circulação de riqueza. Conforme entende o autor 

em questão aplicado aos casos em que nos interessa, não há dúvida em que se trata de 

operações econômicas. 

Entabular relações econômicas exigida um sistema claro de regras, que permitam e 

sirvam de subsídios para a proliferação esse tipo de operação. E aqui consideramos duas 

perspectivas: a primeira entre as partes envolvidas no negócio, cujo corolário de regras se 

encontra nos contratos e a segunda quando consideramos as partes perante terceiros e perante 

o próprio Estado, que por meio das leis oferecerá um sistema para tutelar regras e condutas. 

Duas partes envolvidas em uma operação encontram-se submetidas aos termos do contrato, 

valendo a máxima pacta sunt servanda, mas também submetidas às regras positivadas nas 

leis. 

Na visão de ROPPO somente na época de Justiniano, graças ao espírito jurídico mais 

evoluído, que se alcançou a ideia de um instrumento capaz de dar veste de eficácia legal 

alguma pluralidade em determinada de operações econômicas578. 

Se, por um lado, o autor apresenta hipóteses das chamadas fuga ao contrato, quando 

ocorre a circulação de riqueza em formas não contratuais, por exemplo na sucessão 

testamentária, em relação ao equipamento aeronáutico ocorre o oposto. Há, nesse setor, a 

multiplicação de instrumentos.  Para ROPPO, esse fenômeno parece corresponder a uma 

linha de tendência historicamente irreversível, acompanhando a multiplicação das relações 

e o aumento de sua complexidade579. Nesse contexto insere-se o legislador, a quem cabe 

determinar certos procedimentos e arranjos de politica econômica. Particularmente em 

relação à Convenção da Cidade do Cabo, pensemos no legislador brasileiro que, ao se 

                                                 
577 ROPPO, Enzo. O Contrato. Lisboa: Almedina, 2009. 
578 ROPPO, Enzo. Op. cit. 
579 ROPPO, Enzo. O Contrato. Lisboa: Almedina, 2009. 
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deparar com a necessidade de aprová-la, dando continuidade ao processo de ratificação, 

apresentou suas justificativas. E naquele momento expressamente se referiu aos benefícios 

que poderiam ser alcançados pelas empresas aéreas e fabricantes de aviões. Ou seja, 

encontramos uma justificativa econômica e social. Introduzir a Convenção no ordenamento 

brasileiro, na visão do legislador, poderia amentar o número de transações no setor, em 

diversos níveis (do passageiro ao fabricante). Trata-se de opção do legislador para orientar 

negócios econômicos.  

Assim como temos defendido, o contrato reflete pela sua natureza operações 

econômicas, que pela relatividade pode ter alterada sua disciplina, as suas funções, a sua 

própria estrutura segundo contexto em que está inserido. Pensemos no exemplo de uma 

hipoteca, já que tem elementos muito distintos de uma hipoteca de imóvel, tais como as 

questões relacionadas ao registro internacional em criação da garantia internacional, presente 

apenas no caso dos aviões. As alterações e evolução das figuras contratuais em cada setor é 

requisito para que o contrato se torne mecanismo essencial ao funcionamento econômico.  

Para o autor, na sociedade moderna, o contrato é o símbolo e instrumento de atuação 

da escolha livre dos próprios interessados, da sua iniciativa individual e da sua autonomia 

de vontade580. Dessa forma, o contrato seria a base da sociedade contemporânea, colocando-

se como eixo fundamental.  

Particularmente no caso de financiamento de aeronaves, tanto para o banco que 

disponibiliza capital, quanto para a companhia aérea que toma crédito, é necessário saber 

quais serão as condições do negócio e as consequências do descumprimento. Permitir que as 

condições se realizem e que as consequências sejam aplicadas depende em última análise do 

poder estatal, por meio do Poder Judiciário. 

Se pensarmos nessa relação entre bancos e companhias aéreas, não há que se falar, 

como poderiam tentar alguns, posições de submissão e assimetria de informações. Tanto 

companhias quanto bancos são agentes econômicos dotados de racionalidade. São empresas, 

muitas vezes grandes conglomerados internacionais. Por isso defendemos que entre ambos 

existe igualdade, ao menos formal (o que é diferente na relação entre um passageiro e a 

companhia que o está transportando). Nesse sentido aponta AGUIAR JÚNIOR:  

 

                                                 
580 ROPPO, Enzo. O Contrato. Lisboa: Almedina, 2009. 
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No pólo subjetivo, há de estar, em princípio, a pessoa física, pois somente ela tem 

exigências decorrentes da sua dignidade como pessoa humana. A inclusão nesse 

rol das pessoas jurídicas constituídas sem fins lucrativos, ou de empresas de 

pequeno porte pode acontecer desde que, através delas, seja vista a pessoa natural 

(a) para a qual existe a associação, ou (b) que atua no mercado por intermédio da 

pessoa jurídica. É o que acontece quando se desconsidera a pessoa jurídica para 

beneficiar o pequeno empresário e lhe conceder os benefícios somente previstos 

para pessoas físicas. Essa inversão pode ser feita sempre que a pessoa jurídica 

surgir como instrumento de realização do interesse precípuo da pessoa física.581  

 

Não basta analisar o contrato isoladamente, devemos considerá-lo em face do 

complexo ordenamento de relações entre os sujeitos que o entabulam, tanto econômicas 

quanto jurídicas. Nesse contexto deve-se considerar a evolução da relação entre o contrato 

de propriedade, até então o instrumento principal de gestão de recursos de riqueza em uma 

economia agrícola para contrato e a empresa em uma sociedade dinâmica economicamente.   

Resumidamente apresenta ROPPO um conceito mais atual do contrato: os contratos 

são essenciais para as relações entre a empresa e outros agentes econômicos, do modo a 

viabilizar o desenvolvimento da atividade produtiva. Esse processo é movido pelas 

exigências da produção e a necessidade de acelerar, simplificar e uniformizar as relações. 

Ainda que se valorize a autonomia da vontade não se pode fugir de um padrão mínimo das 

condutas, para que se garanta previsibilidade. 

Tomando por base o princípio de que o contrato é negócio bilateral, expresso em uma 

proposta e na sua aceitação, o consenso contratual, que depende das declarações de vontade 

das partes nesse sentido, é apto a formar vínculos obrigacionais entre elas. 

Ora, se justamente é por conta dessa combinação que surge o contrato, não há que se 

falar em obrigação unilateral e imposta à parte contratante que externaliza sua vontade, 

aceitando os termos. Mesmo porque, salvo nos contratos de adesão, há a negociação dos 

termos vinculativos. Assim, parece descabido imaginar que uma companhia aérea estaria se 

sujeitando a termos unilaterais ao celebrar as operações relativas às suas aeronaves. O poder 

de barganha das fontes de capital não é ilimitado. 

Há competição entre os agentes econômicos, sejam arrendadores sejam bancos. Na 

prática, primeiro acordam-se os termos comerciais em sumários geralmente denominados 

“term sheet” para que depois se avencem as cláusulas contratuais. É uma mera proposta 

                                                 
581 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de 

Direito Civil, v. 45, jan./mar. 2011, p. 102. 
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contratual, que, por si só, não faz surgir ao declarante qualquer obrigação, e não constitui 

nenhum direito, o que se verifica quando formado o contrato, do qual proposta é apenas um 

elemento ou um pressuposto. 

Mesmo após a proposta, sempre existe o espaço para que a companhia aérea expresse 

sua discordância com a proposta e não aceite, inviabilizando o surgimento do contrato. 

Portanto, as operações de financiamento de aeronaves, em sua origem, estão longe de ser 

atos unilaterais. 

Esses contatos são de lucro, seguindo a definição de AGUIAR JÚNIOR: 

 

celebrado entre empresas no exercício de sua atividade econômica. Como a 

empresa é constituída para o fim de obter benefícios de sua atividade, o negócio 

que realiza nessa sua atividade para atingir os fins que lhe são próprios tem de 

ordinário a finalidade de obter lucro. Leva-se em conta aqui não o objeto da 

prestação contratada, mas a função econômica a que o contrato está aposto.582 

 

Se os efeitos produzidos pelos contratos não correspondem às expectativas dos 

contratantes, portanto não concluindo a operação econômica que desejavam, pode-se dizer 

que o contrato não funciona, ou então, que não funciona bem. Nesse contexto é que se coloca 

o problema da funcionalidade do contrato, estritamente vinculado ao risco das circunstancias 

que alteram o equilíbrio econômico da operação contratual. Ou seja, é imperativo determinar 

a quem cabe a responsabilidade pelos fatos que afetam a relação, seja a um dos contratantes 

(inadimplemento), seja a terceiros (casos fortuitos de força maior). 

Entende ROPPO que a regra do bom funcionamento de mercado preza pela 

racionalidade, para permitir o melhor aproveitamento dos recursos. Controlar a 

funcionalidade dos contratos, nesse sentido, é necessário para assegurar, nas palavras do 

autor “as regras do jogo”583, como pressuposto da segurança jurídica. A Convenção da 

Cidade do Cabo pode ser tomada como exemplo de normatização de tais regras a um nível 

transacional. 

Na visão de ROPPO,  

 

contratto del consumatore' è categoria che guarda al passato (e sia pure a un 

passato molto recente); più proiettata al futuro, più carica di potenzialità di 

                                                 
582 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de 

Direito Civil, v. 45, jan./mar. 2011, p. 103. 
583 ROPPO, Enzo. O Contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 244. 
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sviluppo sembra presentarsi la categoria del 'contrato asimmetrico’."584. 

Contratos business-to-business também podem ser assimétricos: “figura del 

contratto assimétrico, che comprende in sé il contratto business-to-consumer 

(B2C) ma anche tutti gli altri contratti - compresi quelli business-to-business 

(B2B) - fra parti che occupano sul mercato posizioni fisiologicamente 

squilibrate.585  

 

Nesse sentido, FORGIONI elucida que “nos contratos consumeristas, essa luta por 

lucro recai apenas sobre uma das partes (a empresa fornecedora); nos civis, pode inexistir 

(como no caso da doação) ou aparecer de forma esporádica e mitigada em um dos polos que 

se aproveitará economicamente do evento (locação, e.g.)”586. 

Isto implica que os contratos firmados neste âmbito sejam dotados, como regra, de 

onerosidade. Entende-se por contratos onerosos “aqueles em que ambas as partes suportam 

um sacrifício (depauperamento) patrimonial (prestação a ser adimplida), a que corresponde 

uma vantagem (contraprestação que será recebida)”587. 

Outrossim, cabe ressaltar que escopo de lucro não é sinônimo de onerosidade. O 

primeiro representa “uma característica da parte, que atribui sentido à sua atuação e confere 

unicidade a sua atividade”. De outra banda, a “onerosidade é atributo do contrato em que 

ambos os contratantes devem auferir proveito588”. 

ROPPO exclui da nova dicotomia os contratos de empresa, corroborando o que temos 

defendido:  

 

Ma qui siamo fuori del mercato, e della sua regolazione (siamo fuori dalla 

disciplina dei 'contratti d'impresa'): i rimedi non vanno cercati nello speciale 

paradigma costruito sulle leggi (specie europee) di market regulation varate sul 

giro di secolo; vanno cercati, se del caso, dentro il buon vecchio paradigma del 

contratto di diritto comune (se si vuole, del 'primo' contratto).589  

                                                 
584 ROPPO, Vincenzo. Il contrato del duemila. 3. ed. Torino: Giappichelli, 2005, p. 117. 
585 “contrato de consumo é a categoria que olha o passado (mesmo um passado muito recente); mais projetada 

ao futuro, mais carregada de potencialidade de desenvolvimento parece apresentar-se a categoria ‘contrato 

assimétrico’.” [...] ““figura do contrato assimétrico, que inclui em si o contrato empresa-consumidor (B2C) e 

também todos os outros contratos – inclusive aqueles empresa-empresa (B2B) – entre as partes que ocupam 

no mercado posições fisiologicamente desequilibradas.” (Ibidem, p. 118, tradução nossa). 
586 FORGIONI, Paula Andrea. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 47. 
587 Ibidem, p. 57. 
588 FORGIONI, Paula Andrea. Op. cit., p. 47. 
589 “Mas, aqui, estamos fora do mercado, e de sua regulação (estamos fora da disciplina dos ‘contratos de 

empresa”): os remédios não são procurados no paradigma especial construído sobre as leis (principalmente 

europeias) de regulação de mercado durante o século; procura-se, se for o caso, dentro do bom e velho 

paradigma do contrato de direito comum (se quisermos, do ‘primeiro’ contrato).” (ROPPO, Vincenzo. Il 

contrato del duemila. 3. ed. Torino: Giappichelli, 2005, p. 122, tradução nossa). 
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Ainda assim entendemos que os contratos celebrados no âmbito do financiamento 

aeronáutico não deveriam ser taxados como contratos assimétricos, já que as partes não estão 

em posição desigual de poder contratante. São negócios entre grandes corporações, entre 

grandes empresas. Estas não podem ser consideradas débeis ou mais fracas (debole).  

 

6.5 Autonomia privada 

 

A livre iniciativa é um dos fundamentos da República e da ordem econômica 

brasileira, nos termos dos artigos 1o, IV590 e 170591 da Constituição Federal. A liberdade, em 

definição geral, é garantida entre as cláusulas pétreas do artigo 5o, conforme inciso II592, 

encontrando limites apenas na lei. O que ali se dispõe deve ser aplicado aos contratos e 

relações jurídicas, observado o artigo 421593 do Código Civil. 

Por força desses dispositivos pode-se afirmar que às partes é lícito acordar 

livremente, compondo o cerne do princípio da autonomia privada594, um dos elementos 

                                                 
590  “Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa;” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

11 ago. 2016). 
591 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 

concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” (BRASIL. 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 11 ago. 2016). 
592 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei;” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 11 ago. 2016). 
593 “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” 

(BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 
594 Não obstante a utilização da expressão “autonomia da vontade”, preferimos “autonomia privada” por 

entender que está melhor relacionada ao poder de autorregulamentação, que nos parece fazer mais sentido para 

as discussões sobre contratos. Nessa linha, cf. AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito Civil: 

introdução. 6. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Para o autor autonomia da vontade tem 

conotação subjetiva, enquanto que privada é objetiva, concreta e real.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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essenciais do direito privado. “O negócio jurídico e o contrato fundam-se na liberdade 

insuprímivel que os privados efetivamente têm de regular os seus próprios interesses”595. 

Sob perspectiva histórica, a possibilidade de contratar livremente, como poder de 

disposição, está ligada ao direito de propriedade, sendo ela essencial para a circulação de 

riquezas no sistema de livre mercado que tomou forma no período após a queda dos Estados 

Absolutistas596.  

Para ARAÚJO, o conceito de autonomia é chave: o indivíduo sujeita-se 

exclusivamente àquilo que consentiu, e por isso obedece porque aceitou subordinar-se, como 

se todas as normas emanassem da sua própria vontade aí a “auto – nomia”.597 Segundo 

ROPPO, “autonomia, significa, etimologicamente, poder de modelar por si – e não por 

imposição externa – as regras da sua própria conduta”598. Para AMARAL NETO, a liberdade 

permite a atuação livre do indivíduo, que se concreta “em duas manifestações fundamentais, 

uma, subjetiva, que é o estabelecimento, modificação ou extinção de relações jurídicas, e 

outra, objetiva, que é a normativização ou regulação jurídica dessas relações”599.  

As partes se tornam legisladoras de suas matérias jurídicas, estabelecidas no contrato, 

por meio de normas jurídicas vinculadas cuja eficácia é reconhecida pelo Estado600. É poder 

que tem as partes para determinar o regulamento das relações que participam e a disciplina 

jurídica respectiva601. Segundo RODRIGUES, “[o] Princípio da Autonomia da Vontade 

consiste na prerrogativa conferida aos indivíduos de criarem relações na órbita do direito, 

desde que se submetam as regras impostas pela lei e que seus fins coincidam como o 

interesse geral, ou não o contradigam”602. 

Entende ROPPO que a noção realista da autonomia privada não deve ser sinônimo 

de vontade individual, mas sim forma jurídica e legitimação da liberdade econômica, o que 

                                                 
595 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 366. 
596 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Op. cit., p. 52. 
597 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 86. 
598 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 128. 
599 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem 

jurídica: perspectivas estrutural e funcional. Revista de Informação Legislativa, v. 26, n. 102, abr./jun. 1989, 

p. 212. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181930>. Acesso em: 17 set. 2016. 
600 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Direito Civil: introdução. 6. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 213. 
601 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem 

jurídica: perspectivas estrutural e funcional. Revista de Informação Legislativa, v. 26, n. 102, abr./jun. 1989, 

p. 210. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181930>. Acesso em: 17 set. 2016. 
602 RODRIGUES, Silvio. Dos Contratos e das declarações unilaterais de vontade. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 15. 
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implica dizer que o contrato, mesmo sofrendo transformações, mantém a função 

fundamental de “instrumento da liberdade de iniciativa econômica”603. 

Essa liberdade exprime a possibilidade de se optar em contratar ou não contratar, de 

escolher a forma do acordo, o conteúdo das cláusulas, as particularidades do negócio e da 

figura contratual604. A autonomia privada não significa, contudo, a liberdade de estipulação 

de quaisquer conteúdos contratuais. Encontra limites na Lei, na Moral, nos Bons Costumes, 

que operam um juízo de mérito (i.e., de licitude) em relação a cada contrato, conforme aponta 

VASCONCELLOS605. Em outras palavras, “[a] autonomia contratual não significa contudo 

a independência entre o contrato e a ordem jurídica objectiva”606. 

AZEVEDO defende que a ordem jurídica reconhece a autonomia privada, não como 

fonte de normas jurídicas, mas como fonte criadora de relações jurídicas.607 Nessa esteira, 

ROPPO entende que as limitações à autonomia podem decorrer de normas legais, decisões 

judiciais e procedimentos administrativos608, elementos que, ao lado da vontade das partes, 

são considerados como as fontes do regulamento contratual. Assim também é o 

entendimento de VASCONCELOS, que defende que a hetero-disciplina (disciplina jurídica) 

pode também constituir um forte incentivo à celeridade nas negociações, na celebração do 

contrato e no cumprimento das obrigações contratuais.609 

De tal sorte que, se as partes têm liberdade plena para contratar e se sujeitar aos 

termos pactuados, esse princípio da autonomia se desdobra no da obrigatoriedade dos 

contratos (pacta sunt servanda). Nessa esteira, conforme leciona ROPPO, verifica-se o nexo 

liberdade contratual – responsabilidade contratual, de tal forma que “[s]e esta ‘lei privada’ 

tem a sua fonte na vontade concordante das partes, não é, em regra, admissível que uma 

delas possa subtrair-se aos seus comandos, através de uma unilateral e arbitrária 

manifestação de vontade própria.”610 Ou seja, se as partes são livres para contratar por conta 

do princípio da livre iniciativa e autonomia da vontade, a obrigação, ao ser assumida, deve 

                                                 
603 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 310. 
604 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 66 e ss. 
605 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 335. 
606 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. cit., p. 432. 
607 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 13. 
608 ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 140. 
609 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 116. 
610 ROPPO, Enzo. Op. cit., p. 130-131. 
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ser assumida verdadeiramente, de forma vinculante, não admitindo o descumprimento sem 

que se imponham sanções, contratuais ou legais.  

Diante das premissas expostas acima, faz-se necessário estudar se elas se mantêm 

verdadeiras e indiferentemente aplicadas diante das cláusulas contratuais gerais. Ou, se por 

outro lado, tais premissas merecem ser entendidas sob uma perspectiva própria. Em última 

análise, indagamos se as cláusulas contratuais gerais, utilizadas em contratos 

interempresariais, possuem particularidades ainda mais especializantes, suscitando um 

regime de proteção próprio. Para tanto, urge analisarmos antes alguns aspectos atinentes ao 

surgimento das relações contratuais. 

A prática comercial hodierna se exerce, em suma, por meio da celebração de 

contratos. Estão são, portanto, fundamentais para fazer circular produtos e serviços no 

sistema mercantil. Para facilitar esta circulação, o sistema jurídico dispõe ao poder dos 

agentes econômicos, um campo mais ou menos vago em que eles poderão exercitar a 

autonomia privada611, ou seja, autorregular as relações entre si. Como instrumento para este 

exercício, temos a liberdade contratual, entendida como “um processo de ordenação que 

faculta a livre constituição e modelação de relações jurídicas pelos sujeitos que nelas 

participam”612. 

A autonomia privada contrapõe-se ao modelo clássico do dogma da autonomia da 

vontade, em que os agentes possuíam ampla liberdade de celebração e estatuição dos 

contratos613. Ela ainda é um método de autorregulamentação do direito pela via negocial, no 

entanto, essa liberdade, com a passagem para o conceito de autonomia privada, encontra-se 

mais limitada614, seja pela imposição do atendimento à função social do contrato, seja pelas 

progressivas restrições legais615. 

Nessa esteira SIMÃO ensina que a autonomia privada é entendida como "o poder 

que as partes têm de contratar e suscitar, mediante a declaração de vontades, efeitos 

                                                 
611 Orlando Gomes define autonomia privada como “poder atribuído à pessoa para criar, modificar e extinguir, 

na forma da lei, relações jurídicas” (GOMES, Orlando. Contrato de Adesão. São Paulo: RT, 1972. p. 31). 
612 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O Problema do Contrato: As cláusulas contratuais gerais e o princípio da 

liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 1999. p. 21. 
613 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 65. 
614 Haroldo Verçosa, explica que o panorama da evolução do contrato chegou à época do contrato social, ou 

seja, uma época em que a vontade negocial dos indivíduos é menos livre diante do controle do Estado 

(VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc.Op. cit., p. 63). 
615 Ibidem, p. 66. 
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reconhecidos pela lei", continuando ainda que o contrato faz lei entre as partes e daí decorre 

sua força obrigatória616. 

No âmbito dos elementos necessários para a válida vinculação contratual por uma 

parte, pensa-se conjuntamente em autodeterminação e autonomia privada. Embora os 

conceitos sejam atrelados entre si, a autodeterminação situa-se em outro plano. Joaquim de 

Sousa RIBEIRO explica que esta representa um conceito pré-jurídico, o qual “assinala o 

poder de cada indivíduo gerir livremente a sua esfera de interesses, orientando a sua vida de 

acordo com as suas preferências617”. 

A autodeterminação, por situar-se, no plano dos valores, é operacionalizada por meio 

da autonomia privada. Por outras palavras, para a concretização de seus interesses íntimos, 

movidos pela capacidade de autodeterminação, os indivíduos utilizam-se do instrumento da 

autonomia privada618. 

Por outras palavras, a “autodeterminação, na área negocial, está, assim, sempre 

presente como o funcional da autonomia privada. Ela é o valor intencionado, mas também, 

por isso mesmo, um critério de vigilância e, eventualmente, de intervenção ou correção”619. 

Dessa forma, para que a autonomia privada possa ser exercida plenamente, é 

imprescindível que o ordenamento proteja as partes contra a limitação da sua capacidade de 

autodeterminação. Caso contrário, permitir-se-ia a eclosão de prejuízos injustos para os 

contraentes. Não deve, portanto, o Estado, e, consequentemente, o direito, manterem-se 

inertes em prol do princípio da liberdade contratual, visto que este deve ser ponderado em 

conjunto com os demais, em especial os da justiça contratual e da função social do contrato. 

Outrossim, como salienta RIBEIRO, “oferecer a autonomia privada a quem não pode 

exercê-la com sentido não é prestar um tributo à sua liberdade, mas antes deixar os seus 

legítimos interesses à mercê dos titulares dos interesses contrários620”. Complementa o autor 

que o “sujeito tem que conservar um mínimo de domínio controlador do processo integrativo 

da sua vontade para que possa ver-se no ato um exercício de autodeterminação”621. 

                                                 
616 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos / José Fernando Simão. 2. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2007, p. 7 
617 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Op cit., p. 22. 
618 Ibidem, p. 30.  
619 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Op. cit., 46. 
620 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Op. cit., p. 41. 
621 Ibidem, p. 43. 
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A autodeterminação individual não pode ser tida isoladamente como fundamento dos 

negócios jurídicos e regra de aplicação da autonomia privada. A este instrumento ligam-se 

fundamentalmente os institutos da tutela da confiança e da segurança do tráfico622. O fato de 

externar a vontade de celebrar um contrato cria na contraparte expectativas, as quais devem 

ser igualmente respeitadas. 

Dessa forma, não pode o sujeito, após a livre celebração de um contrato, afastar o seu 

efeito obrigatório, a título de concretização da autodeterminação. Independente da alteração 

da vontade que foi manifestada, este indivíduo conduziu-se livremente para a formação do 

vínculo obrigacional, sendo o compromisso prestado por ele próprio o fundamento de sua 

limitação623.  

A formação do contrato exerce-se mediante declarações de vontade conjuntas, de tal 

sorte que o nascimento do vínculo obrigacional decorre sempre de um ato bilateral. Ao 

entrelaçar vontades de partes distintas, não pode este laço, da mesma forma, ser alterado ou 

desfeito unilateralmente624. Como veremos adiante, isso pode ser mitigado, evidentemente, 

caso uma das partes não tenha contribuído para a formulação das regras que regerão 

determinada relação jurídica. 

Fica claro que a Convenção preza pela autonomia privada e da vontade nas operações 

que concernem aos equipamentos móveis. A experiência mostrou que intervenção estatal 

exacerbada que pudesse limitar a capacidade de livre pactuação pelas partes interessadas 

poderia prejudicar a conclusão desses negócios, mormente em decorrência da limitação da 

previsibilidade das fontes de recursos financeiros. É essencial que a autonomia privada seja 

ilimitada, encontrando caminhos próprios em estruturas altamente complexas. Espera-se que 

as partes respeitem os termos contratuais, em boa fé e em observância ao princípio do pacta 

sunt servanda. 

 

6.6 Pacta sunt servanda 

 

Um dos clássicos princípios contratuais, a pacta sunt servanda é também o instituto 

jurídico que possibilita a vinculação das partes. Premidos da autonomia privada, as partes se 

aproximam e prestam declarações voltadas à criação de uma relação jurídica de obrigações 

                                                 
622 Ibidem, p. 68. 
623 Ibidem, p. 31. 
624 Ibidem, p. 72. 
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mútuas e que poderão ser impostas entre elas, independentemente da vontade manifestada 

inicialmente alterar-se. Pode-se depreender, de tal sorte, que é a própria livre determinação 

das partes que fundamenta a obrigatoriedade do contrato625. 

As partes encontram-se vinculadas ao que prometeram e é justamente esta força 

obrigatória dos contratos (i.e., exigência de que os pactos sejam respeitados) que “viabiliza 

a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas626”. 

Para alguns o pacta sunt servanda é a norma fundamental (Grundnorm) do 

individualismo liberal. A essência do contrato é a vinculação obrigacional.627 Assim 

KELSEN, que ao buscar a definição da norma fundamental em matéria de direito 

internacional, refere-se a esse princípio628.  

Os princípios de liberdade de contratar extremamente amplos vigorando apenas 

proibições escarças, mas jamais uma obrigação positiva como o dever de contratar ou dever 

de utilizar dada forma ao contrato, tendo primazia a autonomia da vontade.  Como 

consequência, a responsabilidade em relação aos compromissos assumidos deveria ser 

ampla, respeitando-se o princípio do pacta sunt servanda. Nesse ínterim vale mencionar o 

art. 1134 do Código Napoleônico que determinava que os contratos legalmente celebrados 

estariam sujeitos princípio basilar. Dele decorre segurança jurídica, previsibilidade, e o bom 

funcionamento do sistema. Portanto, se contrato não fosse uma obrigação absoluta, o 

desrespeito ao princípio, não permitiria a celeridade nas trocas comerciais e a boa evolução 

das relações econômicas.  

Entende GOMES que esse princípio “consubstancia-se na regra de que o contrato é 

lei entre as partes. Tendo sido celebrado com observância de todos os pressupostos e 

requisitos, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos 

imperativos”629. Ou, conforme RODRIGUES, “consagra a ideia de que o contrato, uma vez 

obedecidos os requisitos legais, torna-se obrigatório entre as partes, que dele não se podem 

                                                 
625 MESSINEO, Francesco. Dottrina Generale del Contrato. 3. ed. Milão: Dott. A. Giuffrè Editore, 1948. p. 

32. 
626 FORGIONI, Paula Andrea. Op. cit., p. 80. 
627 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 106. 
628 KELSEN, Teoria Pura do Direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 214. 
629 GOMES, Orlando. Contratos. 7. ed. Forense, Rio de Janeiro, 1979, p. 40. 
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desligar senão por outra avença, em tal sentido. Isto é, o contrato vai construir uma espécie 

de lei privada entre as partes, adquirindo força vinculante igual à do preceito legislativo”630. 

Para AZEVEDO, tratando dos contratos que a nós interessa (empresariais), “[n]o 

caso desses contratos de lucro [...] o princípio pacta sunt servanda tem que ter aí maior força. 

[...]”631.  

Honrar o pacta sunt servanda, significa, entre outras coisas, afastar a possibilidade 

do arrependimento, especialmente “aquelas condições que, sem razão bastante, levariam 

alguma de vinculação unilateral e por testar ativa imposta a contraparte”632, vez que a 

expectativa das partes consubstanciada no contrato deve ser assegurada pelo ordenamento 

jurídico.  

O princípio da segurança protege a estabilidade e solidez dos contratos celebrados 

livre e de maneira esclarecida, garantindo-se às partes e aos terceiros relacionados à relação 

contratual a vigência e aplicabilidade do acordo633. Não é obrigatório que as partes celebrem 

contratos em que se verifique o equilíbrio, desde que o façam de maneira livre e consciente.  

Conforme apresenta ROPPO, não cabe ao magistrado interferir nas relações 

entabuladas entre privados, principalmente quando se tratam de contratos que não os de 

adesão, em que se verifica a liberdade de contratar e definir as condições do negócio, 

mormente quando ambas as partes são empresas, agentes econômicos dotados de 

racionalidade. 

Não se pode permitir, além disso, a livre renegociação634 dos contratos, de modo a 

não ferir esse princípio e o da autonomia privada, sempre buscando maior estabilidade e 

segurança jurídica. Ainda que ocorram alterações nas circunstâncias afetas ao negócio, não 

se justifica a renegociação livre, que deve estar prevista no contrato e se pautar pelos 

mecanismos consensualmente acordados, os quais são mais comuns em negócios complexos 

e sofisticados. Isso posto, não significa dizer que a renegociação é vedada, ela é apenas 

disciplinada de maneira restritiva para que não seja utilizada sem critérios, servindo como 

justificativa para o descumprimento do acordo consensual. 

                                                 
630 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Dos Contratos e Das Declarações Unilaterais da Vontade. 29. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p.17. 
631 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Diálogos com a doutrina: entrevista com Antonio Junqueira de Azevedo. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 9, abr/jun. 2008, p. 304-305. 
632 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 625. 
633 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 432. 
634 ARAÚJO, Fernando. Op. cit., p. 680. 
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ROPPO, por sua vez, aponta como o real sentido do princípio pacta sunt servanda a 

abstrata possibilidade do lucro, garantindo as premissas e as condições formais de sua 

obtenção, tutelando o direito o sistema de mercado em seu conjunto. O princípio assegura o 

sistema e a dinâmica racional das relações econômicas, permitindo o desenvolvimento do 

mercado ao garantir a previsibilidade aos cálculos dos agentes635-636. 

Nesse sentido, como toda relação contratual implica certo grau de risco, não se 

poderia permitir aos agentes econômicos esquivar-se do cumprimento do pactuado em 

decorrência de prejuízos. Ou então, que todos os contratantes se sujeitassem à vontade da 

contraparte. Caso assim fosse possível, o fluxo econômico estaria negativamente afetado. 

Assim, o caráter institucional do contrato e a certeza de estabilidade de seus efeitos 

dependem da efetividade do vínculo, intimamente ligado ao pacta sunt servanda637.  Nesta 

seara, segundo AGUIAR JÚNIOR: 

 

nos contratos empresariais e nos de lucro, essa intervenção heterônoma 

seria de menor força. Como se cuida de atividade de risco, que objetiva o 

lucro, com propósito eminentemente patrimonial, o Prof. Antonio 

Junqueira de Azevedo atribui às partes os cuidados que devam adotar na 

celebração, cabendo-lhes sofrer os prejuízos que decorram da sua 

imprevisão. Creio que, relativamente aos contratos empresariais e aos 

contratos de lucro, prevalece o seguinte: rigor na exigência do cumprimento 

pontual (ponto por ponto); facilitação da comprovação da mora; aceitação 

de desequilíbrio material explicado pelas contingências do negócio; rigor 

no exame da alegação de imprevisão; previsão de multas e sanções pelo 

descumprimento; consideração dos usos do mercado e de suas práticas; uso 

de títulos abstratos; maior aceitação da cláusula resolutiva expressa (art. 

474 do Código Civil). Não me parece aceitável a tese de que os princípios do 

direito obrigacional, constantes do nosso Código Civil ou dos inúmeros 

documentos internacionais tenham menor força e mais restrita incidência nos 

contratos empresariais.638 

 

A segurança jurídica e certeza de que os compromissos serão honrados são, dessa 

forma, essenciais aos negócios e à economia. Por isso é que se pode dizer que ao 

ordenamento jurídico não cabe analisar o mérito das relações contratuais – que cabe à 

autonomia privada das partes – mas sim tutelar e proteger o seu bom funcionamento.  

                                                 
635 ROPPO, Enzo. O contrato.Coimbra: Almedina, 2009, p. 24 e ss. 
636 Cf. VANZELLA, Rafael. O contrato: de Enzo a Vincenzo. Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 221-

228, 2005. 
637 ROPPO, Vincenzo. Il contrato del duemila. 3. ed. Torino: Giappichelli, 2005, p. 553. 
638 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. Revista Trimestral de 

Direito Civil, v. 45. jan./mar. 2011, p. 107. 
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Ao tratar da tradição europeia sobre contratos ROPPO afirma que “l’idea del vincolo 

riflette un imperativo che appartiene ala morale prima che al diritto: ‘pacta sunt servanda’ 

[...] ma mai si è sfidato il vincolo come tale, nel suo valore di elemento identificativo del 

contratto – del suo senso, della sua ragion d’essere.”639  

Em relação ao sistema da common law, particularmente o americano, nota a força de 

lei que é atribuída ao acordo consensual: “[n]e esce, con chiarezza, una figura di contratto 

che rifiuta l'idea del vincolo, disconosce la sacertà del principio 'pacta sunt servanda', si 

estrania totalmente dalla metafora della 'forza di legge'”.640 

Entendemos que nos casos envolvendo equipamentos aeronáuticos não há assimetria 

de poder contratual, de modo que os contratos utilizados no setor não podem ser classificados 

como de consumo. Inexistem contratantes débeis, como temos defendido. Por isso a 

relativização do pacta sunt servanda, de acordo com o que sugere ROPPO641, não deve ser 

aplicada aos contratos que analisamos neste trabalho.  

ROPPO aponta como o real sentido do princípio pacta sunt servanda a abstrata 

possibilidade do lucro, garantindo as premissas e as condições formais de sua obtenção, 

tutelando o direito o sistema de mercado em seu conjunto. O princípio assegura o sistema e 

a dinâmica racional das relações econômicas. Como toda relação contratual implica certo 

grau de risco, não se poderia permitir aos agentes econômicos esquivar-se do cumprimento 

do pactuado em decorrência de prejuízos. Caso assim fosse possível, o fluxo econômico 

estaria negativamente afetado. A segurança jurídica e certeza de que os compromissos serão 

honrados são, dessa forma, elementos essenciais aos negócios e à economia. Por isso é que 

se pode dizer que ao ordenamento jurídico não cabe analisar o mérito das relações 

contratuais, mas sim tutelar e proteger o seu bom funcionamento.642  

 

6.7 Operações e contratos coligados 

 

Transações relativas ao equipamento aeronáutico, em sua vasta maioria, são 

complexas. O grau de especificação nesse setor, somado aos risco e montantes envolvidos, 

exigem, além de toda a documentação suporte, uma pluralidade de contratos, típicos e 

                                                 
639 ROPPO, Vincenzo. Il contrato del duemila. 3. ed. Torino: Giappichelli, 2005, p. 30. 
640 Ibidem, p. 31. 
641 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 335 e ss. 
642 ROPPO, Enzo. Op. cit. 
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atípicos, estruturalmente autônomos. Contratos que preservam sua estrutura, seus efeitos 

característicos e sua forma. Arrendamento, subarrendamento, garantia, subordinação, cessão 

em garantia, hipoteca são apenas alguns dentre os necessários para uma grande operação 

interempresarial envolvendo aeronaves. De fato não existe uma contraprestação única, 

tampouco elementos de uma figura típica em um único contrato. Mesmo porque para muitos 

dos tipos presentes na mesma operação há leis específicas para cada um deles. Na 

classificação proposta por VASCONCELLOS, se os contratos podem subsistir 

separadamente são considerados união de contratos, enquanto que, se indissociáveis, são 

mistos, por força da ideia da unicidade contratual trabalhada pelo autor643.  

De tal sorte que não são nem meros contratos independentes, nem mero contrato 

único plurilateral, misto ou complexo644. Deve-se esclarecer que os contratos mistos são 

diferentes da união de contratos, já que nesta há uma pluralidade enquanto que naqueles 

verifica-se unidade.  

Além disso há centros de interesses diversos: bancos, companhias aéreas, 

arrendadoras comerciais. Mas ainda assim há uma ligação, um elo comum ou até uma 

dependência entre esses instrumentos. Pensemos no viabilizar a entrega de um bem de 

milhões de dólares do fabricante ao operador.  

Logo, mesmo nessa pluralidade de negócios é possível identificar uma unidade, 

econômica, que justificaria uma unidade contratual645. Na verdade, são coligados, 

considerando esses elementos essenciais, conforme ensinamento de MARINO, para quem 

verifica-se sempre pelo menos “(a) incongruência ou insuficiência dos tipos contratuais 

envolvidos, isoladamente considerados, em relação à operação econômica subjacente; (b) 

figurantes que somente participam de um ou de alguns contratos coligados; e (c) diversidade 

temporal, de contraprestação ou instrumental (previsão de cláusulas específicas para cada 

um dos contratos).”646 Na coligação de contratos, segundo VASCONCELLOS, existe entre 

os contratos um nexo funcional que influi na respectiva disciplina, criando uma relação de 

interdependência647. 

                                                 
643 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Lisboa: Almedina, 2009, p. 225. 
644 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 15. 
645 Ibidem, p. 5. 
646 Ibidem, p. 119. 
647 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op cit., p. 220. 
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Essa coligação que nasce com a necessidade de evolução e criação de modelos de 

negócio, cada vez mais complexos648 - pensemos no EETC já mencionado – e que de alguma 

forma permitam compartilhamento de risco entre as partes. A coligação evidencia a íntima 

relação, a dependência e a racionalidade entre os contratos. Em poucas palavras: não fariam 

sentido se sozinhos existissem. Ainda que cada contrato tenha uma finalidade específica, que 

é indiscutível, quando colocados em conjunto atingem um resultado global, maior649, que 

não seria possível caso o contrato existisse sozinho. Conforme leciona MARINO: 

 

Os contratos coligados possuem autonomia estrutural e nexo finalístico. A 

autonomia estrutural significa que cada um dos contratos coligados conserva a 

própria estrutura, isto é, a própria forma (ainda que haja união instrumental) e o 

próprio conteúdo. Por nexo finalístico, entende-se que a coligação visa a um 

determinado fim concreto. O fim concreto possui grande importância para a 

determinação da existência e da intensidade da coligação, mormente nos casos de 

coligação ‘voluntária’.650  

 

O autor defende, ainda, que a separação entre contratos economicamente coligados 

pode ser afastada pelas partes, mediante cláusula expressa651. Ora, se podem acordar quanto 

à separação, em raciocínio inverso, também podem acordar sobre a coligação. Repise-se que 

não se pode desrespeitar a vontade consensual e fazer vigorar separadamente os contratos 

que são internamente unidos652, por força de determinação consensual e respeito ao princípio 

da autonomia da vontade. 

Além desses contratos coligados por acordo das partes, há ainda os que decorrem da 

lei ou da natureza acessória dos contratos (principal e acessório), destacando-se, neste último 

caso, empréstimo e hipoteca, ou de principal e secundário, como no arrendamento e 

subarrendamento. É deveras difícil, contudo, definir quais contratos são o que, exceto pelos 

contratos tipicamente acessórios (uma hipoteca à um financiamento, por exemplo), já que 

depende de análise da finalidade do contrato e da intenção das partes nele consubstanciada. 

Ademais, não é sempre que contratos coligados apresentam essas características, sendo o 

conteúdo de relações muito mais abrangente (contrato de arrendamento não é principal a um 

contrato de hipoteca do financiamento, tampouco acessório).  

                                                 
648 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op. cit., p. 1. 
649 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op. cit., p. 77. 
650 Ibidem, p. 224. 
651 Ibidem, p. 103. 
652 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. cit., p. 223. 
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Portanto, a coligação pode ser determinada por outros fatores que não essas relações 

com o contrato principal, como aqueles respaldados no fim contratual contido nos interesses 

concretos das partes. Nesse sentido, MARINO afirma que o vínculo contratual é de caráter 

funcional (normalmente) e finalístico653, defendendo a utilização do termo “fim contratual”, 

o qual não se deve confundir com a função econômico-social típica ou função prática, causa 

do contrato.  

Referindo-se novamente aos contratos de arrendamento e subarrendamento, 

normalmente já há provisões expressas sobre a permissão ou vedação, e, inclusive, os 

requisitos básicos necessários, ao subcontrato. Em relação a este, a ligação a um principal 

pode caracterizar espécie de coligação com dependência, implicando em subordinação. Não 

menos comum é a inserção de cláusulas específicas de subordinação em contratos de 

arrendamento de aeronaves ou, até mesmo, celebração de acordo específico (contrato de 

subordinação ou subordination agreement) pelo qual é determinada a cadeia de relações 

entre os instrumentos e estabelecido o rol de direitos das partes principalmente em hipóteses 

de inadimplemento. Um exemplo é o de companhia aérea arrendatária da aeronave que 

coliga a relação contratual consubstanciada em seu subarrendamento ao direito dos credores 

do contrato de empréstimo (este relacionado à aquisição por parte do arrendador e do qual 

aquela não faz parte), concordando que seu direito de uso manso e pacífico subordina-se às 

obrigações do arrendador.  

Bilateral ou plurilateral, esse vínculo é, muitas vezes, determinado expressamente, 

em exemplo de metalinguagem contratual, por meio de contratos globais (all parties 

agreement), cujo objetivo precípuo é estabelecer regras principais do negócio e colocar todos 

os contratantes, ainda que partes em instrumentos distintos, amarrados em um mesmo 

documento; ou, conforme aponta MARINO, em “um ‘contrato-mãe’, cuja finalidade é 

determinar as regras gerais e traçar a moldura da operação (master agreement, umbrella 

agreement)”654, regulando a relação entre os contratos celebrados655. Há ainda aqueles que 

se prestam a determinar a ordem de pagamento e de prioridade entre diversos credores em 

uma mesma transação, mormente em casos de empréstimos sindicalizados656, denominados 

contrato entre credores (intercreditor agreement). 

                                                 
653MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op cit., p. 132-133. 
654 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op cit., p. 108. 
655 Ibidem, p. 125. 
656 “Syndicated Loans”. 
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Esses são exemplos principais, mas que não esgotam as possibilidades das partes em 

coordenar diversos negócios em busca de um fim comum, determinando uma estrutura 

racional com ligações fortes e claras, que muito se diferencia do mero grupo de contratos.  

Mas que se ressalve, no entanto, que a coligação não depende desses instrumentos, bastando, 

por exemplo cláusulas de inadimplemento cruzado (cross-default) ou de subordinação657, 

ambas bastante comuns nas operações do setor aeronáutico. E mesmo em casos em que não 

há acordos globais ou cláusulas cruzadas, podemos depreender a coligação implicitamente 

das circunstâncias e do fim contratual. Importa notar que não necessariamente apenas 

contratos de circulação de riqueza em sentido estrito (como compra e venda ou locação), 

mas também contratos de garantia (hipoteca ou a própria fiança) têm utilidade econômica. 

Estes últimos são essenciais, pois permitem que uma estrutura complexa de financiamento 

se desenvolva, assegurando às fontes do capital previsibilidade e segurança quanto à 

recuperação, em caso de inadimplemento, dos recursos investidos. Sem eles muito 

certamente o fluxo financeiro ficaria prejudicado, diminuindo-se o tráfico mercantil, já que 

financiadores, via de regra, recusam-se a fornecer linhas de crédito sem que haja uma 

garantia subjacente.  

Cada contrato tem sua finalidade própria, produzindo efeitos específicos quando 

isoladamente considerados. Todavia, quando analisados de forma conjunta, face à coligação, 

verifica-se um resultado maior, distinto. São efeitos que inexistiriam caso não houvesse 

vínculo entre os contratos: cite-se novamente a operação de EETC, em que por haver 

subordinação, um inadimplemento de uma parte da cadeia caracteriza inadimplemento em 

outras relações, ou seja, “efeito decorrente não de um ou de outro contrato isoladamente 

considerado, mas da vinculação finalística”658 entre os instrumentos, caracterizando, para o 

autor o efeito jurídico próprio da coligação.  

Dentre as consequências da coligação, tem relevância a modificação no campo da 

interpretação contratual, que exige a análise sistemática das cláusulas do acordo e dos 

contratos entre si. Não somente via as cláusulas cruzadas, tão comuns em operações 

complexas, mas também por meio das circunstâncias do negócio jurídico (ou dos negócios 

                                                 
657 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op cit., p. 108. 
658 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op cit., p. 134. 
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jurídicos). Em outras palavras: deve-se buscar o objetivo pretendido pelas partes na 

celebração não de cada contrato isoladamente, mas do conjunto que é coligado659.  

Outrossim, por força da coligação, cada sujeito nessa operação global não deve ser 

visto como terceiro em relação ao contrato que não faz parte formalmente (por exemplo a 

companhia aérea perante contrato de hipoteca entre o proprietário e o banco financiador)660, 

mas como integrante de uma transação maior, intrinsecamente ligada. Logo, não poderia 

uma parte alegar o desconhecimento das relações a ela estranhas mas que fazem parte da 

operação coligada, ficando relativizada a independência das próprias relações jurídicas.  

É natural, então, que se reconheça também o alargamento dos efeitos dos contratos 

coligados, alcançando todas as partes que pela coligação estão, de alguma forma, vinculadas.  

 

6.8 Inadimplemento 

 

É pacífico o entendimento de que o não cumprimento do contrato é uma das possíveis 

causar para a resolução do acordo. A resilição do contrato é a extinção pela vontade de um 

ou de todos os contratantes, conforme ensina SIMÃO. Ademais, aponta ainda o autor que, 

ao se falar da resilição unilateral deve-se considerar que esta "[é] a faculdade concedida por 

lei, em determinados casos, de a vontade de apenas uma das partes por fim ao contrato."661 

Em contratos dessa natureza, não apenas o não pagamento pelo arrendatário constitui 

inadimplemento. Outros eventos, como a quebra de declarações (representations and 

warranties) também caracterização quebra do contrato e dão ensejo ao vencimento 

antecipado. Apontam CORRÊA FREIRE e CASELLA, nesse sentido, a essencialidade aos 

contratos financeiros internacionais: 

 

Entretanto, houve clara modernização nesse conceito, tanto no direito inglês, 

quanto no direito norte-americano, para considerar que tanto uma circunstância, 

quanto a outra, podem dar margem ao inadimplemento e ao vencimento 

antecipado. Três diferentes razoes foram invocadas para tanto. A primeira é a de 

que as Representation and Warranties funcionam como motivos determinantes da 

vontade de contratar, isto é, por confiar na veracidade e autenticidade das mesmas 

é que o credor assina o contrato e desembolsa as quantias respectivas. A segunda 

é que as Representations têm caráter de essencialidade para o mutuante e qualquer 

erro, mesmo verificado no futuro, resultante da não correspondência entre a 

                                                 
659 Ibidem, p. 147. 
660 Ibidem, p. 74. 
661 SIMÃO, José Fernando. Direito Civil: contratos / José Fernando Simão. 2. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2007, p. 81. 
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declaração e a realidade, deva constituir Event of Default. Esses dois primeiros 

argumentos, na realidade, foram criados mais pelos usos e costumes da prática 

bancária internacional do que pelo Direito. Em que pese a sua razoabilidade, falta-

lhes fundamentação jurídica. O terceiro argumento, entretanto, é importante, tem 

base jurídica e liquida o assunto, justificando plenamente que as Representations 

and Warranties constituam Event of Default.662 

 

É a hipótese típica de não funcionamento do contrato. Mas não é qualquer 

descumprimento que pode permitir o término da relação contratual, ainda que conforme o 

Enunciado 24 das Jornadas de Direito Civil, mesmo deveres acessórios podem constituir 

hipóteses para inadimplemento: “Art. 422: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no 

art. 422 do novo código civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de 

inadimplemento, independentemente de culpa”. 

Deve se tratar de situação gravosa, prejudicando consideravelmente o interesse da 

parte prejudicada. Pensemos por exemplo na obrigação de apresentação de balanços 

financeiros por uma companhia aérea em contrato de arrendamento. Em matéria de 

arrendamento há vasta jurisprudência sobre a caracterização de esbulho possessório em face 

de inadimplemento do devedor663. 

A não observância desse dever pode justificar sanção, mas entendemos que não a 

rescisão do contrato, desde que o preço continue a ser pago. Importa dizer, portanto, que 

certas obrigações constituem o cerne do contrato, e por isso podem ser classificadas como 

                                                 
662 CORREA FREIRE, J. Renato; ASELLA, Paulo Borba. Contratos Financeiros Internacionais. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 31 
663 “Reintegração de posse de aeronave. Ocorrido o inadimplemento relativamente aos alugueres e encargos, 

foi a ré notificada para restituir o bem, como previa o contrato de arrendamento. Não ocorrendo a devolução 

no prazo assinado, ficou caracterizado o esbulho possessório, uma vez que a partir de então a posse da 

arrendatária deixou de ser legítima. A resolução do contrato se aperfeiçoou pela inadimplência e prévia 

notificação, nos termos expressos do acerto.” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 3ª Câmara, Apelação 

0038035/95) 

“Arrendamento mercantil – “Leasing” – Reintegração de posse – Inadimplência do arrendatário – Esbulho 

configurado – Via processual adequada. Comprovada a mora do arrendatário e havendo cláusula resolutória 

expressa, a ação de reintegração de posse é a via adequada para a recuperação do bem arrendado, não havendo 

necessidade de prévia rescisão judicial do contrato. Apelo Provido.” (Segundo Tribunal de Alçada Civil de São 

Paulo, 5ª Câmara, Apelação 549.924-00/0, 09/06/1999) 

“É admissível a concessão de medida liminar de reintegração de posse do bem no caso de inadimplemento de 

contrato mercantil fundado em esbulho praticado pelo locatário inadimplente, caracterizado pela retenção do 

bem sem justo título após a rescisão extrajudicial do contrato.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, 4ª Câmara, 

Agravo de Instrumento 70923-11, 27/02/1986, v.u.) 

“Arrendamento Mercantil – Leasing – Reintegração de Posse – Liminar – Indeferimento sob o argumento de 

não haver risco de prejuízo irreparável ao arrendante – Descabimento – Circunstância que não obsta a 

concessão da medida pleiteada. A liminar em ação possessória tem natureza satisativa e cautelar Seu 

deferimento, presentes os pressupostos legais, independe da indagação sobre haver risco de prejuízo ao autor 

que justifique aquela proviodência.” (Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, 12ª Câmara, Agravo de 

Instrumento 628269-00/6, 23/03/2000) 
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principais, cuja sanção é a própria resolução do contrato. Sem elas a operação econômica 

fica irremediavelmente afetada. Outras, por sua vez, nesse raciocínio, são obrigações 

acessórias, sem as quais a relação contratual pode perdurar.  

No exemplo contratual utilizado, ao arrendatário imputa-se a obrigação principal de 

pagar as parcelas do arrendamento, enquanto que ao arrendador cabe entregar o bem à outra 

parte e permitir o seu uso manso e pacífico. Ora, uma companhia aérea descumprir seu dever 

de apresentar certos documentos não deve prejudicar o funcionamento do contrato. Não se 

quer, contudo, defender que os descumprimentos dessas chamadas obrigações acessórias são 

permitidos ou negligenciados, mas apenas que a extensão da sanção seja proporcional ao 

efeito deletério causado.  

Caberá, por fim, ao magistrado avaliar de boa-fé, considerando a complexidade de 

cada negócio e a intenção das partes, para decidir sobre a possibilidade de resolução do 

contrato face ao descumprimento alegado. Não só por uma questão de justiça e observância 

das leis, mas para permitir assegurar que somente inadimplementos relevantes poderão ser 

motivo de resolução. Caso contrário a parte interessada em terminar a relação contratual 

poderia propositalmente descumprir alguma de suas obrigações acessórias e lograr o 

rompimento do vínculo obrigacional.  

Há, ainda assim, hipóteses de resolução contratual nas quais não cabe se falar em 

atuação do judiciário, dentre as quais destacamos a cláusula resolutória expressa. Por meio 

desse mecanismo afasta-se a análise de mérito pelo judiciário. Movidas pelo princípio da 

autonomia das vontades, as partes contratantes acordam sobre determinados eventos, 

precisos e claros, que permitem a extinção do vínculo automaticamente. Para ROPPO, “o 

juízo sobre a objectiva gravidade do não cumprimento é absorvido pela avaliação que as 

partes fizeram preventivamente reconhecendo-o, sem mais, adequado para justificar a 

resolução”664. Mas, mesmo nas hipóteses de inserção dessa cláusula no contrato, poderá uma 

das partes levar ao juiz da causa não a possibilidade da resolução em si, mas sim a validade 

da cláusula resolutiva. Nesses casos caberá ao juiz não determinar a extinção do vínculo, 

mas sim que a resolução de fato ocorreu. Diferença sutil, mas de fato existente. 

Para a agência de classificação de risco Moody’s, a Convenção relaciona-se 

diretamente às situações de inadimplemento: “created to promote the financing or leasing 

                                                 
664 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 267. 
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of movable transportation equipment incross-border transactions by removing or reducing 

the uncertainty about enforcement rights of creditors under default scenarios including 

insolvency.”665 

Ao falarmos em inadimplemento cruzado e a clara ligação entre contratos para o 

financiamento aeronáutico (tais como arrendamento, hipoteca e consentimento) que compõe 

grande parte de estruturas jurídicas relacionadas às aeronaves merece destaque as lições de 

MARINO sobre os contratos coligados no direito brasileiro: 

 

Com efeito, muitas operações economicas podem ser "juridicamente 

formalizadas" de diversos modos, mediante o emprego de uma pluralidade de 

modelos ou combinações contratuais. Trata-se de corolário da liberdade 

contratual. A opção por um ou por mais modelos contratuais deve, dentro de certos 

limites, ser respeita, pois atende aos interesses e à vontade das próprias partes. Em 

outras palavras, a "arquitetura" da coligação possui um sentido que não deve ser 

desprezado.666 

 

CORRÊA FREIRE e CASELLA discorreram, já em 1994, sobre o instituto, 

reafirmando sua importância, apontando inclusive a recorrência desse tipo de cláusula em 

contratos de empréstimos. No ensinamento dos ilustres autores: 

 

[A] cláusula tem notável importância estratégica, principalmente quando algumas 

opções são deixadas disponíveis para credores e devedores. Esta estratégia se 

prolonga pela clausula de cross default, que constitui um dos principais 

inadimplementos técnicos, fazendo que a mesma funcione não apenas como 

elemento de caracterização da quebra contratual, mas, também, até ironicamente, 

como base para uma reestruturação entre credores e devedores, visando a 

renegociação e novação da dívida. Esta circunstância é particularmente importante 

em empréstimos soberanos, mas não é estranha a empréstimos internacionais 

concedidos ao setor privado.667 

 

Inclusive no que diz respeito ao descumprimento de obrigações, as quais não 

deveriam ser consideradas como totalmente isoladas. MARINO afirma que a existência de 

cláusulas cruzadas (cross-default) resolve a questão da mora ou inadimplemento absoluto de 

obrigação prevista em um dos contratos, irradiando seus efeitos aos demais, ao conjunto 

contratual668:  

                                                 
665 MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report 

n. 154283. 30 mai. 2013, p. 1. 
666 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2009. 
667 CORREA FREIRE, J. Renato; CASELLA, Paulo Borba. Op. cit., p. 83. 
668 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Op. cit., p. 199. 
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[a] determinação do alcance do inadimplemento dependerá da avaliação dos seus 

efeitos em relação a cada um dos contratos e, principalmente, frente à realização 

do fim concreto das partes e ao equilíbrio entre as prestações dos diversos 

contratos. Para tanto, será decisivo o interesse do credor, para o qual a operação 

econômica subjacente poderá ter-se tornado inútil.669.  

 

Vale lembrar que o princípio da autonomia da vontade, assim como o que está 

disposto na Convenção e no Protocolo, permite às partes de um dado negócio determinar o 

que se deve entender por inadimplemento, inexistindo qualquer vedação para que, 

exemplificadamente, isso seja caracterizado no contrato A como toda e qualquer hipótese de 

descumprimento no contrato B, ainda que as partes sejam distintas em cada um deles. Ou 

seja, a coligação, em matéria de inadimplemento, é uma das justificativas possíveis para 

hipóteses de aceleração de contratos distintos, em verdadeiro efeito cascata. Nesses casos é 

essencial que se considere não os efeitos ao negócio jurídico isolado, mas sim à operação 

global.  

  

                                                 
669  Ibidem, p. 225. 
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7. ANÁLISE DE UM CASO CONCRETO: EETC 

 

De acordo com o que propusemos nas páginas iniciais deste trabalho, em linha com 

as análises de SAUNDERS670, a implementação da Convenção poderia permitir que 

companhias aéreas de jurisdições outras que os Estados Unidos acessassem o mercado de 

capitais para a captação de recursos para o financiamento de aeronaves, com estruturas 

complexas e modernas. É o caso dos EETC. Ainda que se trate de uma operação 

consideravelmente cara quando comparada a simples estruturas de arrendamento, toda a 

negociação e ajustes contratuais necessários para torná-la possível custa menos do que os 

ganhos que com ela são alcançados671.  

 

7.1 Estrutura 

 

Seguindo precedentes bem-sucedidos de outros países como Canadá e Emirados 

Árabes Unidos, no Brasil não foi diferente672. Assim, dois anos após a ratificação da 

Convenção, em maio de 2015, a LATAM Airlines Group S.A., controladora da então 

denominada TAM Linhas Aéreas S.A. (hoje LATAM – Brasil), concluiu a precificação de 

oferta privada673, para aquisição de onze Airbus A321-200, dois Airbus A350-900 e quatro 

Boeing 787-9, em valor superior a US$ 1 bilhão. Sobre essa operação a companhia informou: 

 

As EETCs são títulos amplamente utilizados como alternativa para o 

financiamento de aeronaves, principalmente nos Estados Unidos, sendo cada vez 

mais utilizadas também por companhias de outros países. Com a operação, o 

Grupo LATAM Airlines torna-se o primeiro emissor de EETCs da América 

Latina, o que permitirá ao Grupo diversificar suas fontes de captação, além de 

garantir acesso a uma base maior de investidores no mercado de capitais. 

 

                                                 
670 SAUNDERS, Anthony et al. The Economic Implications of International Secured Transactions Law 

Reform: A Case Study. Journal of International Economic Law, 1999. 
671 Nesse sentido, cf. COASE, Ronald Harry. The firm, the market, and the law. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1988, p. 175. 
672 Sobre o financiamento de equipamentos móveis na América Latina cf. WILSON, J.M. Movable 

Equipment Financing in Latin America: Application of the OAS Model Law, the Cape Town Convention and 

the Luxembourg Rail Protocol. Uniform Law Review, n. 12, p. 473-487, 473-487, 2007. 
673 Comunicado ao Mercado, emitido pela LATAM Airlines Group S.A. em 14 de maio de 2015. Disponível 

em: <http://siteempresas.bovespa.com.br/DWL/FormDetalheDownload.asp?site=C&prot=471690>. Acesso 

em: 16 mai. 2015. 
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Essas aeronaves foram alocadas nas frotas de empresas do grupo, incluindo o Brasil. 

Os A350-900, moderníssimos equipamentos, foram os primeiros entregues na América 

Latina e são motivo de orgulho para a companhia, operando atualmente em rotas partindo 

de São Paulo à Madrid e Miami.  

EETC e estruturas similares são altamente específicas674. Agências de avaliação de 

risco de crédito são utilizadas para verificar as condições de um dado mercado sob ponto de 

vista empírico e com base em critérios definidos, logrando maior previsibilidade. Além 

disso, uma operação sujeita à essa avaliação impõe às partes, precauções para que se 

comportem com responsabilidade, já que podem ter suas notas revistas e rebaixadas.  

A implementação da Convenção facilita a verificação pelas agências, no sentido que 

aponta WILLIAMSON, para quem “[t]he ease of verification is critical to the operation of 

capital markets. Where verification is easy, markets work well and additional governance is 

unnucessary. Where verification is difficult or very difficult, however, additional governance 

may be indicated.”675 

O EETC da LATAM, transação de sucesso reconhecido internacionalmente e 

premiada por diversas publicações especializadas do setor676, dependeu diretamente da 

implementação do tratado no Brasil, conforme apontaram as agências de classificação de 

risco envolvidas, Moody’s e Standard & Poor’s. De acordo com análise efetuada pela 

primeira, os termos do tratado replicam mecanismos eficientes que funcionaram nos Estados 

Unidos em relação à insolvência: 

 

Cape Town’s Alternative A mirrors the terms of Section 1110 of the US 

Bankruptcy Code. Brazil chose a 30-day waiting period for the mortgagee / lessee 

of an aircraft to affirm its obligations under an aircraft financing or lease under 

a default scenario for such mortgagee / lessee. Failure to do so would allow the 

creditor to initiate repossession proceedings, which would be carried out by it 

presenting the IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 

Authorization) to the Brazilian Aeronautical Registry (Registro Aeronáutico 

Brasileiro, or RAB). The RAB has published procedures for IDERAs, which state 

that an IDERA should be processed within five days of presentment. While there 

is the belief that aircraft can be deregistered in a timely manner using an IDERA, 

there remains some uncertainty about the ability to export the aircraft from Brazil, 

                                                 
674 WILLIAMSON, Oliver E. Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. The 

Journal of Law & Economics, v. 22, n. 2, 1979. 
675 Ibidem, p. 259. 
676 LatinFinance Awards 2015: Structured Financing. Disponível em: < http://www.latinfinance.com/Article/ 

3520948/AWARDS-Structured-Financing.html#.Vt7klPkrJQI>. Acesso em 20 jul. 2016); Airfinance Journal 

Deal of the Year Award 2015: Latin America Deal of the Year. Disponível em: < 

https://www.airfinancejournal.com/>. Acesso em 30 set. 2016. 

http://www.latinfinance.com/Article/%203520948/AWARDS-Structured-Financing.html#.Vt7klPkrJQI
http://www.latinfinance.com/Article/%203520948/AWARDS-Structured-Financing.html#.Vt7klPkrJQI
https://www.airfinancejournal.com/
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since the Federal Revenue Office has yet to publish regulations regarding export 

licenses, which are needed to fly the aircraft out of the country. The Subordination 

Agreement in which the sublessee acknowledges the subordination of the sub-

leases to the head leases, should promote a timely repossession following a 

payment default, either of one of the sub-leases, or one of the head leases.677 

 

Para a segunda, a ratificação da Convenção e do Protocolo agregou proteções legais 

e estruturais aos investidores: 

 

There are legal and structural protections available to the pass-through 

certificateholders, such as the cross-default and cross-collateralization of the 

aircraft in the lease and sublease agreements, and Brazil's ratification of the Cape 

Town Convention (the Convention) on international interest in mobile equipment 

and the Convention's aircraft equipment-specific protocols, although there is 

limited experience as to its application.678 

 

A conclusão do EETC pela companhia aérea em 2015 confirma a relevância da 

Convenção e do Protocolo e sua essencialidade para operações de alta complexidade, 

principalmente. EETCs recebem uma atribuição de risco descolada da companhia aérea, 

conforme aponta a agência Fitch: “[t]he primary rationale for a separate EETC ratings 

criteria relates to the special treatment reserved for aviation assets under Section 1110 of the 

                                                 
677 “A Alternativa A da Cidade do Cabo espelha os termos do Artigo 1110 do Código de Falência Norte-

Americano. O Brasil escolheu um período de carência de 30 dias para o credor hipotecário / arrendatário de 

uma aeronave afirmar suas obrigações nos termos de um financiamento ou arrendamento de aeronave em um 

cenário de inadimplemento para esse credor hipotecário / arrendatário. A omissão em agir dessa forma permite 

que o credor inicie procedimentos de retomada de posse, que sejam executados por ele pela apresentação do 

IDERA (Registro de Autorização Irrevogável para o Cancelamento de Matrícula) ao Registro Aeronáutico 

Brasileiro (Registro Aeronáutico Brasileiro, ou RAB). O RAB tem procedimentos publicados para IDERAs, 

que declaram que um IDERA deve ser processado dentro de cinco dias da apresentação. Quando há a crença 

que a aeronave pode ter o registro cancelado de uma forma oportuna usando um IDERA, permanece alguma 

incerteza sobre a capacidade de exportar a aeronave a partir do Brasil, em virtude de que a Secretaria da Receita 

Federal ter ainda que publicar regulamentos a respeito de licenças de exportação, que são necessários para 

levar a aeronave para fora do país. O Contrato de Subordinação no qual o subarrendatário reconhece a 

subordinação dos subarrendamentos aos arrendamentos principais, deve promover a retomada de posse 

oportuna após um inadimplemento de pagamento, de um dos subarrendamentos, ou um dos arrendamentos 

principais.” (Moody’s Issuer-in-depth research, “LATAM Airlines Group, Series 2015-1 Pass Through Trusts: 

New Delivery Aircraft Financing”, de 13 de maio de 2015, p. 9, tradução nossa) 
678 “Há proteções jurídicas e proteções estruturais disponíveis para detentores de certificado de repasse, tais 

como inadimplemento cruzado e garantia cruzada da aeronave nos contratos de arrendamento e 

subarrendamento, e a retificação do Brasil da Convenção da Cidade do Cabo (a Convenção) sobre garantia 

internacional em equipamento celular e os protocolos específicos de equipamentos de aeronave da Convenção, 

apesar de haver experiência limitada quanto à sua aplicação.” (Standard & Poor’s Rating Direct: “LATAM 

Airlines Group S.A. Series 2015-1 Certificates Assigned Preliminary 'A- (sf)' And 'BBB- (sf)' Ratings”, datado 

de 13 de maio de 2015, p. 2, tradução nossa). 
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U.S. Bankruptcy Code and structural enhancements (including liquidity facilities and 

tranching) that reduce default risk for EETCs.”679 

 

7.2 Agências de Avaliação de Risco 

 

Rating Agencies são contratadas para atribuir notas (ratings) a uma dada transação. 

Sobre a definição de ratings, aponta a S&P:  

 

Os ratings de emissão são uma avaliação do risco de default, mas podem 

incorporar uma análise da senioridade relativa ou recuperação final no caso de 

default. As obrigações juniores normalmente possuem ratings mais baixos do que 

as seniores a fim de refletir a baixa prioridade em caso de falência, conforme 

observado acima. (Tal diferenciação pode se aplicar quando uma entidade possui 

obrigações seniores e subordinadas, com garantias ou não, ou obrigações da 

empresa operacional e empresa holding).680-681 

 

A agência de classificação de risco Moody’s preparou questionário informativo sobre 

a Convenção, esclarecendo os três elementos do tratado que são mais relevantes para atribuir 

melhores notas (ou ratings): a garantia internacional, o Registro Internacional e as medidas 

em caso de insolvência (particularmente Alternativa A, que replica a Lei Falimentar norte-

americana). Aponta a agência que “[w]hen significant concerns exist about the way in which 

Cape Town will be enforced, we will consider notching discounts relative to our ratings of 

EETCs subject to Section 1110 of the U.S. Bankruptcy Code on a case-by-case basis.” 682 

                                                 
679 FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating Aircraft Enhanced Equipment Trust 

Certificates. 29 set. 2016, p. 1. 
680 STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC. Definições de Ratings da S&P Global 

Ratings. 18 ago. 2016. Disponível em: <http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/ 

getPDF?articleId=1702343&type=COMMENTS&subType=REGULATORY>. Acesso em: 9 nov. 2016 
681 Sobre a matéria sugerimos a leitura dos seguintes: MOODY’S INVESTOR SERVICES INC. Rating 

Symbols and Definitions. Out. 2016. Disponível em: <https://www.moodys.com/researchdocument 

contentpage.aspx?docid=PBC_79004>. Acesso em: 5 nov. 2016. 

STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC. Ratings de Crédito nas Escalas Nacionais e 

Regionais. 22 set. 2014. Disponível em: <http://www.standardandpoors.com/pt_LA/ 

delegate/getPDF?articleId=1498613&type=COMMENTS&subType=REGULATORY>. Acesso em 5 nov. 

2016. 

STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC. Entendendo as Definições de Ratings da 

Standard & Poor's. 3 jun. 2009. Disponível em: < http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF? 

articleId=1498389&type=COMMENTS&subType=RATING%20DEFINITION>. Acesso em: 5 nov. 2016. 
682 “[q]uando preocupações significativas existem sobre a forma na qual a Convenção da Cidade do Cabo será 

executada, consideraremos marcar descontos em relação às nossas classificações de EETCs sujeito ao Artigo 

1110 do Código de Falência norte-americano em uma base caso a caso.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, 

INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report n. 154283. 30 mai. 2013, p. 1, tradução 

nossa). 

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=1702343&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=1702343&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=1498613&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=1498613&type=COMMENTS&subType=REGULATORY
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Ao comparar a Convenção com esse dispositivo da Lei norte-americana, a agência 

Moody’s nota que “share a common objective: that of reducing uncertainty for parties to 

aircraft or aircraft engine financings under default scenarios.” 683, destacando a definição 

de um período de espera (waiting period) que permite ao credor ou administrador judicial 

decidir se manterão a aeronave (sendo obrigatória a purgação da mora) ou, caso contrário, o 

credor poderá retomar o bem imediatamente após o término desse período, sem decisão 

judicial (o que não se aplica, em princípio, no Brasil por força da declaração relativa ao 

Artigo 54). Além disso, tanto o dispositivo norte-americano quanto o da Convenção aplicam-

se ao mesmo tipo de equipamento (aeronáutico). A Convenção, entretanto, vai mais longe: 

determina o dever de conservação do bem pelo devedor ou administrador judicial, permite o 

uso das IDERA e permite os registros junto ao Registro Internacional. 

A agência de classificação de risco Moody’s confirmou que a implementação da 

Convenção permite atribuição de notas melhores, assim como aquelas operações sujeitas à 

lei norte-americana. As emissões das companhias aéreas Air Canada e Emirates (Doric 

Nimrod Air Finance Alpha) são exemplos684. A justificativa é puramente econômica, 

relacionada ao tempo em que um credor é capaz de recuperar seu ativo:  

 

Cape Town and Section 1110 come into play when considering Loss Given Default 

for a particular transaction. Timely access to collateral by creditors is key when 

a debtor does not affirm its obligations under an EETC or other financing secured 

by eligible aircraft during the Cape Town waiting period or the U.S. Bankruptcy 

Code Section 1110 period; these legal regimes are crafted to ensure such access. 

With ample precedent and case-law confirming it as highly effective U.S. law, 

Section 1110 currently has history as an advantage. We believe that with the 

passage of time, certain Contracting States and stakeholders in aircraft financing 

transactions subject to Cape Town that face insolvency will demonstrate the 

efficacy of this legal regime, validating ratings treatment similar to that applied 

to EETCs subject to Section 1110.685 

                                                 
683 “compartilhar um objetivo comum: aquele de reduzir a incerteza para financiamento de partes da aeronave 

ou de motor de aeronave em cenários de inadimplemento.” (MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A 

on the Cape Town Convention. Special Comment. Report n. 154283. 30 mai. 2013, p. 7, tradução nossa). 
684 MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report 

n. 154283. 30 mai. 2013, p. 8. 
685 “A convenção da Cidade do Cabo e a Cláusula 1110 entram em jogo ao considerar Perda em Função de 

Inadimplemento para uma transação específica. O acesso oportuno a garantia por credores é a chave quando 

um devedor não afirma suas obrigações de acordo com um EETC ou outro financiamento garantido por 

aeronave elegível durante o período de carência da Cidade do Cabo ou o período do Artigo 1110 do Código de 

Falência norte-americano; esses regimes jurídicos são produzidos para garantir esse acesso. Com amplo 

precedente e jurisprudência confirmando-a como lei norte-americana altamente efetiva, o Artigo 1110 

atualmente tem histórico como uma vantagem. Acreditamos que com o decorrer do tempo, determinados Países 

Contratantes e partes interessadas em transações de financiamento de aeronave sujeitas à convenção da Cidade 

do Cabo que enfrentam insolvência demonstrarão a eficácia desse regime jurídico, validando tratamento de 
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A forma como um Estado Contratante adota tratados e o histórico de vinculação e 

aplicação do texto dos acordos internacionais são importantes para a atribuição de notas 

pelas agências de classificação de risco, como apontado pela Moody’s686. Mas não apenas 

esses fatores são considerados na avaliação.  

Em face de poucos precedentes sobre a aplicação ou prevalência da Convenção e do 

Protocolo, é necessário também levar em consideração aspectos socioeconômicos (forma de 

governo, estabilidade política) e o ordenamento jurídico como um todo. De tal sorte que 

pouco adianta a mera implementação da Convenção, que a despeito de ser na realidade um 

fator de atribuição de maior segurança ao financiamento, não é o único687. A uniformização 

exigida pelo tratado para que se garanta sua efetividade supera o campo do Direito 

Internacional, sendo demasiadamente complexa. Por isso, a análise do histórico de operações 

de financiamento de aeronaves e precedentes – mesmo anteriores à vigência da Convenção 

– tem particular relevância. E no caso brasileiro, esses também são positivos. 

Sobre a adoção da Alternativa B, aponta a agência de classificação de risco Moody’s 

“would likely lead to notching discounts since a creditor’s access to collateral would likely 

not be certain or timely”688. 

Segundo a agência de classificiação S&P, para transações envolvendo companhias 

localizadas fora dos Estados Unidos, “[t]he most important analytical issues in these cases 

will be legal ones”689, incluindo os direitos de arrendadores e credores para retomar 

equipamentos, tempo para recuperar o bem, aspectos falimentares.  Essas questões afetam 

diretamente a avaliação: “[t]o the extent that rights of repossession and their application in 

practice are less clear than in the U.S., Standard & Poor's may limit the potential rating 

enhancement above an airline's equipment debt rating to less than the three full categories 

                                                 
classificações similar àquele aplicado a EETCs sujeito ao Artigo 1110.”(MOODY’S INVESTOR SERVICES, 

INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report n. 154283. 30 mai. 2013, p. 8, tradução 

nossa). 
686 MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report 

n. 154283. 30 mai. 2013, p. 8. 
687 MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report 

n. 154283. 30 mai. 2013, p. 9. 
688 MOODY’S INVESTOR SERVICES, INC. Q&A on the Cape Town Convention. Special Comment. Report 

n. 154283. 30 mai. 2013, p. 9. 
689 “[as] questões analíticas mais importantes nesses casos serão as jurídicas.” (STANDARD AND POOR’S 

FINANCIAL SERVICES LLC. Criteria. Corporates. Industrials: Criteria For Rating Aircraft-Backed Debt 

And Enhanced Equipment Trust Certificates. 12 set. 2002, tradução nossa). 
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possible for U.S. airlines”690. De tal maneira que caberá a advogados praticantes na 

jurisdição da companhia aérea analisar todos esses aspectos e emitir pareceres às agências, 

possibilitando a atribuição das respectivas notas691-692.  No mesmo sentido aponta a agência 

Fitch: “[b]efore beginning the analysis of a proposed EETC transaction, Fitch’s credit 

analysts and legal staff will evaluate the proposed legal framework to determine whether 

Fitch’s EETC criteria can be applied”693.  

Esses são pontos principais considerados na avaliação de uma operação, conforme 

aponta a agência Fitch ao se referir ao cerne da análise jurídica: “what is the likelihood that 

creditors will be able to repossess aircraft, as well as deregistering and flying the aircraft 

out of the country in a timely fashion”694. 

A agência de classificação de risco Fitch reconhece a importância da Convenção: 

                                                 
690 “[na] medida em que os direitos de retomada de posse e sua aplicação na prática forem menos claros do que 

nos EUA, a Standard & Poor's pode limitar a melhoria de classificação em potencial acima de uma classificação 

de dívida de equipamento de companhia aérea a uma inferior às três categorias completas possíveis para 

companhias aéreas norte-americanas” (STANDARD AND POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC. Criteria. 

Corporates. Industrials: Criteria For Rating Aircraft-Backed Debt And Enhanced Equipment Trust Certificates. 

12 set. 2002, tradução nossa). 
691 “Other opinions may be required, depending on the specifics of the transaction. The rating enhancement 

applied by Standard & Poor's depends on the above factors and the issuer's corporate credit rating. 

Investment-grade issuers receive a one-notch upgrade (e.g., from 'A-' to 'A'), while speculative-grade airlines 

may receive a two-notch enhancement (e.g., from 'B' to 'BB-') or, for small to medium-size airlines, a one-notch 

enhancement, reflecting lesser prospects for a successful reorganization. The economic desirability of the 

aircraft collateral and its importance to the airline is also considered in judging whether a one- or two-notch 

rating enhancement is appropriate. When an airline is in Chapter 11 bankruptcy proceedings and non-Section 

1110 senior obligations are typically in default, the rating on Section 1110 obligations would be based on 

Standard & Poor's estimate of the likelihood of a successful reorganization and the features of the equipment 

financing under consideration. Such a rating would typically be in the 'CCC' category, but might fall into the 

'B' category if the financing is very well-secured or has been affirmed by the bankruptcy court and the airline 

seems likely to reorganize successfully. For aircraft financing of airlines outside the U.S., a one-notch 

enhancement would likely be assigned to obligations that are well-secured with desirable equipment and where 

the prevailing legal system recognizes the rights of secured creditors and lessors. Although other legal systems 

rarely have provisions comparable to Section 1110, their insolvency procedures are, in other respects, usually 

more favorable to creditors than the U.S. Bankruptcy Code.” (STANDARD AND POOR’S FINANCIAL 

SERVICES LLC. Criteria. Corporates. Industrials: Criteria For Rating Aircraft-Backed Debt And Enhanced 

Equipment Trust Certificates. 12 set. 2002). 
692 Sobre essa atividade e emissão de pareceres sobre advogados, no que diz respeito à Convenção, cf.: 

UNIFORM LAW FOUNDATION. Advanced contract and opinion practices under the Cape Town 

Convention: the legal advisory panel of the Aviation Working Group.  Oregon: Hart Publishing, 2008, pp. X-

66. (Cape Town Papers Series, Volume 1) 
693 “[antes] de iniciar a análise de uma transação de EETC proposta, os analistas de crédito da Fitch e a equipe 

jurídica deverão avaliar a estrutura jurídica proposta para determinar se os critérios de EETC da Fitch podem 

ser aplicados.” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating Aircraft Enhanced Equipment 

Trust Certificates. 29 set. 2016, p. 26, tradução nossa). 
694 “qual é a probabilidade de que os credores serão capazes de retomar a posse da aeronave, bem como cancelar 

o registro e levar a aeronave para fora do país de forma oportuna.” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-

Specific Criteria. Rating Aircraft Enhanced Equipment Trust Certificates. 29 set. 2016. p. 26, tradução nossa). 
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The CTC has had an effect on the aircraft finance industry, with export credit 

agencies granting a fee discount to borrowers in countries that have ratified the 

treaty and made certain declarations. The CTC has also served as the legal 

framework for EETC issuances by Doric (backed by leases to Emirates) in 2012 

and 2013, Air Canada in 2013 and 2015, Turkish Airlines in 2015, and several 

privately rated transactions. It has also served as part of the legal framework in 

several transactions that crossed two jurisdictions, including the Virgin Australia 

transaction in 2013 (New Zealand) and the Latam EETC in 2015 (Brazil).695 

 

Notamos que após a primeira companhia aérea estabelecer um EETC ou dada 

estrutura de financiamento teremos outras se aproveitando como free riders, efeito de 

boleia696.  

 

7.3 Benefícios alcançados: comprovando as teses 

 

A doutrina e os próprios estudos preparatórios sobre a Convenção da Cidade do Cabo 

e o Protocolo defendiam que a implementação do tratado poderia propiciar vantagens 

econômicas aos agentes de mercado697. Isso pode ser verificado empiricamente na operação 

de EETC da LATAM. Particularmente, esse caso comprova empiricamente os benefícios da 

implementação da Convenção: o rating da companhia aérea LATAM é B1698 ou BB699, 

                                                 
695 O CTC teve um efeito no setor de financiamento de aeronave, com agências de crédito de exportação 

concedendo um desconto de taxa para tomadores em países que ratificaram o tratado e fizeram determinadas 

declarações. O CTC também serviu como a estrutura jurídica para emissões de EETC por Doric (apoiado por 

arrendamentos para os Emirados) em 2012 e 2013, Air Canada em 2013 e 2015, Turkish Airlines em 2015, e 

várias transações classificadas de forma privada. Ele também serviu como parte da estrutura jurídica em várias 

transações que atravessaram duas jurisdições, inclusive a transação de Virgin Australia em 2013 (Nova 

Zelândia) e Latam EETC em 2015 (Brasil).” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating 

Aircraft Enhanced Equipment Trust Certificates. 29 set. 2016. p. 27, tradução nossa). 
696 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Lisboa: Almedina, 2007, p. 321. 
697  “In some cases, EETC ratings could be capped or notched down due to enforceability or reliability 

concerns. It is also possible that perceived weaknesses could disqualify a transaction from treatment under 

Fitch’s EETC criteria.” (FITCH RATINGS. Corporates. Sector-Specific Criteria. Rating Aircraft Enhanced 

Equipment Trust Certificates. 29 set. 2016. p. 28). 
698 Disponível em: <https://www.moodys.com/credit-ratings/LATAM-Airlines-Group-SA-LATAM-credit-

rating-822152416>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
699 Disponível em: <http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-

details/sectorCode/CORP/entityId/537149>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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conforme metodologias adotadas respectivamente pela Moody’s e S&P. Já o EETC recebeu 

rating A2700 e A-701 (Classe A) e Baa2702 e BBB-703 (Classe B).  

Confirma-se, assim, o efeito econômico decorrente de um evento consideravelmente 

jurídico: elevação de 6 e 5 níveis, no primeiro caso, e 3 e 2, no segundo. Para colocarmos 

em uma perspectiva mais compreensível sugerimos recordar dos efeitos que o rebaixamento 

dos ratings do Brasil e da Petrobrás704. Em resumo, queda das cotações nas bolsas de valores, 

alta do dólar e dificuldade em atrair investimento externo. Temos afirmado que uma das 

funções da Convenção é de fomentar o investimento externo, novamente apontando para a 

direta relação entre o tratado e os efeitos na economia: se a elevação do rating atrai mais 

investimentos e capital e a Convenção resulta em elevação do rating, logo, a Convenção 

atrai mais investimentos e capital. 

O Memorando de Oferta705 dos EETC da companhia aérea LATAM, de cuja 

elaboração participamos, tem inúmeras referências à Convenção e ao Protocolo. A maneira 

como o tratado foi implementado no Brasil e suas relações com a lei interna, particularmente 

                                                 
700 Disponível em: <https://www.moodys.com/research/Moodys-rates-LATAM-Airlines-2015-1-EETCs-A-

tranche-at--PR_325026>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
701  LATAM Airlines Group. Equipment Trust Certificates. Disponível em: 

<http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/ratings/details/-/instrument-

details/debtType/EQPTRSTCRT/entityId/537149>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
702 Disponível em: <https://www.moodys.com/research/Moodys-rates-LATAM-Airlines-2015-1-EETCs-A-

tranche-at--PR_325026>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
703 Disponível em: <http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/ratings/details/-/instrument-

details/debtType/EQPTRSTCRT/entityId/537149>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
704  BBC BRASIL. Brasil rebaixado: com perda de grau de investimento, dólar e juros podem ficar mais caros. 

9 set. 2015. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150909_brasil_rebaixamento_ 

ab>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

UOL. Brasil rebaixado: o que isso significa para o seu bolso e investimentos. 10 set. 2015. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2015/09/10/brasil-rebaixado-o-que-isso-

significa-para-o-seu-bolso-e-investimentos.htm>.Acesso em: 10 ago. 2016.  

G1. O que significa para o Brasil a perda do grau de investimento? ENTENDA. 18 set. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-

investimento-entenda.html>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

ISTÓE DINHEIRO. Petrobrás: 10 efeitos práticos do rebaixamento da nota pela Moody’s. 25 fev. 2015. 

Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150225/petrobras-efeitos-praticos-

rebaixamento-nota-pela-moodys/236250>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Agência de risco S&P rebaixa nota do Brasil, que perde selo de bom pagador. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1679688-agencia-de-risco-sp-corta-nota-

do-brasil-para-grau-especulativo.shtml>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
705 LATAM AIRLINES GROUP S.A. Offering Memorandum. U.S.$1,020,823,000. 2015-1 Pass Through 

Trusts. Pass Through Certificates, Series 2015-1. 14 mai. 2015. Disponível em: 

<http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=81136&p=irol-debtinformation>. Acesso em 12 mai. 

2016>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150909_brasil_rebaixamento_ab
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150909_brasil_rebaixamento_ab
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-investimento-entenda.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/o-que-significa-para-o-brasil-perda-do-grau-de-investimento-entenda.html
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150225/petrobras-efeitos-praticos-rebaixamento-nota-pela-moodys/236250
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20150225/petrobras-efeitos-praticos-rebaixamento-nota-pela-moodys/236250
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1679688-agencia-de-risco-sp-corta-nota-do-brasil-para-grau-especulativo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/09/1679688-agencia-de-risco-sp-corta-nota-do-brasil-para-grau-especulativo.shtml
http://www.latamairlinesgroup.net/phoenix.zhtml?c=81136&p=irol-debtinformation
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em face de jurisprudência sobre reintegração de posse, utilização de IDERA e aspectos 

falimentares, foi essencial para apontar os riscos que eventualmente poderiam afetar uma 

operação dessa natureza em se tratando de aeronave operada no Brasil. Isso comprova a 

importância de aspectos jurídicos num campo precipuamente econômicos, reforçando as 

ideias da análise econômica do direito. 
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8. A CONVENÇÃO DA CIDADE DO CABO: VISÃO PARA O FUTURO 

 

A efetividade do Protocolo Aeronáutico é apenas o primeiro passo em longo percurso 

de aplicabilidade da Convenção da Cidade do Cabo como importante instrumento para a 

redução de custos de transação, uniformização e desenvolvimento econômico. Ademais, no 

Brasil, entendemos existir espaço para novos entendimentos jurisprudenciais em matéria de 

tratados internacionais e modificações substanciais em diplomas legais que certamente 

teriam o condão de afetar a Convenção. 

 

8.1 Novos entendimentos jurisprudenciais? 

 

Apesar de a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal desde a decisão 

no RE 80.004 pactuar, conforme apontamos, mais com a doutrina dualista moderada, 

acreditamos que há chances para evolução dessa interpretação, conforme depreendemos de 

dois precedentes do Pretório Excelso, conforme julgamento conjunto do RE 636.331 e 

Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 766.718, em curso706. 

A questão atacada é de antinomias aparentes entre tratado internacional e lei 

ordinária, de modo a estabelecer se em conflitos relativos à relação de consumo em 

transporte internacional de passageiros deve ser aplicado o disposto na Convenção de 

Varsóvia e Montreal ou no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em litígio envolvendo 

regras sobre bagagem, particularmente os limites de indenização previstos nos tratados, com 

as companhias aéreas Air France e Air Canada.  

Em síntese, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou 

a aplicação da lei interna, entendendo prevalecer o CDC e afirmando que este derrogou o 

previsto na Convenção de Varsóvia, anterior. Além disto, entendeu o tribunal estadual que 

o CDC seria lei especial, motivo também para justificar sua prevalência. Foi reconhecida a 

repercussão geral, solicitando intervenção como amicus curiae a International Air Transport 

Association (IATA), a International Union of Aerospace Insurers (IUAI) e a companhia 

aérea American Airlines. 

                                                 
706 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Suspenso julgamento sobre regra de indenização em transporte 

aéreo internacional. Gravação da Sessão Plenária de 8 mai. 2014. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=vOlrSbXWVwg>. Acesso em: 16 out. 2016. 
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Segundo a manifestação da IATA, o CDC é norma especial, mas é norma especial 

diante do Código Civil. Diante de outras normas ainda mais especiais, torna-se entretanto 

regra geral e a Convenção, especialíssima.  

Para o Relator, Ministro Gilmar Mendes, o cerne da discussão é justamente a 

prevalência ou não dos tratados internacionais, entendendo que devem prevalecer os últimos, 

em leitura sistemática do texto Constitucional, que em seu artigo 178707 traz função de 

harmonização e previsibilidade; não é norma refratária, mas sim que busca a permitir que as 

partes lidem com custos uniformes, tanto quanto possível, no interesse de uma prestação de 

serviços (que é o transporte aéreo). Era esse o desejo do legislador originário, prever 

exceções quando houvessem tratados sobre o tema.  

Como entre os diplomas internacionais e o código interno não há relação de 

hierarquia, devem ser aplicados os critérios cronológico e da especialidade, sendo que este 

último é mais relevante na visão do Ministro, sendo a Convenção mais especial do que o 

Código, em um conceito relacional. O CDC é especial em relação ao Código Civil, mas é 

geral em relação à Convenção, vez que lida com todas as relações de consumo, enquanto 

que o tratado tem aplicabilidade limitada a algumas situações específicas (transporte 

internacional de passageiro por companhia aérea). Logo, as normas não têm o mesmo âmbito 

de validade e por isso é inaplicável o previsto no artigo 2o da Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro708. Desse modo, entende que “[a]mbos os regramentos convivem e são 

afastados em casos específicos”, não constituindo hipótese de revogação tácita, mas apenas 

de inaplicabilidade total ou parcial.  

Para o Ministro Roberto Barroso, seguindo o voto do Relator, a Convenção, por tratar 

especificamente do assunto, é a norma mais especial. O que legitima a admissão dos RE em 

julgamento é a existência de dispositivo Constitucional sobre a observância dos tratados no 

artigo 178. Na visão do Ministro a Constituição previu ali um critério para solução de 

                                                 
707 “Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à 

ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da 

reciprocidade.” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 11 ago. 2016). 
708 “Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 

1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2o A lei nova, que estabeleça disposições 

gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3o Salvo disposição em 

contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” (BRASIL. Decreto-Li nº 

4.657, de 4 de setembro de 1942). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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antinomia, indicando a norma aplicável, o que o leva a pensar que a teleologia da norma é 

pelo interesse de uniformizar as regras no transporte aéreo, trazendo isonomia entre 

consumidores e impondo ao Brasil que respeite os compromissos internacionais.  

De modo que aplicando as premissas teóricas, no tocante aos casos em análise, 

considera “sem sombra de dúvida” a prevalência dos critérios da Convenção. Ele relembra 

que a Corte não concordou com a tese de prevalência dos tratados no RE 80.004, assentada 

a tese de que a regra posterior deve prevalecer. Nesse campo, a solução de antinomias não 

seria pelo artigo 178 mas sim pelas regras da LINDB, ressalvando contudo que a relação 

entre direito interno e internacional é de direito constitucional. Contrapôs que Francisco 

Rezek709, em direito dos tratados, defende a prevalência dos tratados em relação às normas 

ordinárias, mas não quanto às Constitucionais, citando que “bons internacionalistas” 

apontam para a tese de prevalência de regras internacionais.  

Para o Ministro Teori Zavascki, há norma de fonte interna e norma de fonte 

internacional e na visão do Supremo, normas internacionais se situam de mesmo plano de 

validade, eficácia e “autoridade” que leis ordinárias, inclusive para efeitos de 

constitucionalidade, difuso e concentrado (conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade 

1480). Por se tratar de normas de mesma hierarquia, a regra de solução de antinomias é a da 

LINDB: critério da especialidade e cronológico, defendendo que a Convenção é norma 

especialíssima, e portanto, prevalecente. 

A Ministra Rosa Weber, por entender que por se tratar de normas de mesma 

hierarquia, indicou que provavelmente defenderia aplicação da norma mais favorável a quem 

não está em posição de paridade. Necessitando de maior reflexão, pediu vistas ao processo.  

A importância desse precedente, ainda que o julgamento não tenha sido concluído 

resta mormente na classificação das normas especialíssimas. O mesmo raciocínio vale para 

a Convenção da Cidade do Cabo, já que seu âmbito de aplicação é limitado, apenas incidindo 

em relação ao equipamento aeronáutico. Alcança um rol restrito de relações jurídicas, um 

rol restrito de bens, de tal sorte que podemos afirmar que é lei especial em face do Código 

Civil, Código de Processo Civil, Código Brasileiro de Aeronáutica e da Lei de Falências, 

dentre outros diplomas.  

                                                 
709 Cf. REZEK, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 
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Além disso, a orientação que a Corte parece estar consolidando permitiria o 

afastamento do CDC, norma que para alguns é de ordem pública. Se o mesmo argumento 

for utilizado em relação à Convenção da Cidade do Cabo, reforçará a sua primazia. 

Outrossim, as falas do Ministro Roberto Barroso podem indicar a necessidade de se 

reconsiderar as conclusões que foram adotadas quando da análise da Lei Uniforme de 

Genebra. Mesmo porque naquela situação não vigorava a Convenção de Viena sobre o do 

Direito dos Tratados, conforme já apontamos. 

 

8.2 Lege ferenda: novos Códigos 

 

Propondo análises que são meras suposições, no que diz respeito à lege ferenda, 

consideramos eventuais impactos que a promulgação de um novo Código Brasileiro de 

Aeronáutica e um novo Código Comercial, ambos em tramitação no Congresso Nacional710-

711, poderiam ter sobre a Convenção e o Protocolo. A conclusão que alcançamos é que 

nenhum deles deve prevalecer sobre, mas pelo contrário reforçar a eficácia do tratado. 

Sob o ponto de vista geral, ainda que posteriores, exceto por previsão de revogação 

expressa ou forte incompatibilidade com diplomas anteriores, sucumbe o critério 

cronológico frente ao da especialidade. A Convenção é, nesse caso, mais especial do que o 

Código Brasileiro de Aeronáutica (que regulamenta o Direito Aeronáutico de maneira 

ampla) e mais especial do que o Código Comercial (também geral), ainda que ambos sejam 

especiais quando considerados em relação ao Código Civil, por exemplo. 

Em relação ao primeiro, cumpre notar que o Projeto de Lei resultado dos trabalhos 

da Comissão de Especialistas de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica 

(CERCBA)712, sugeriu expressamente a prevalência de tratados internacionais713 e a vedação 

                                                 
710 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 258 de 2016. Institui o Código Brasileiro de 

Aeronáutica. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126231>. Acesso 

em 18 nov. 2016. 
711 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1572 de 2011. Institui o Código Comercial. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884>. Acesso em 18 

nov. 2016. 
712 Comissão de Especialistas instituída pelo Presidente do Senado Federal em jun. 2015 (BRASIL. Senado 

Federal. Ato do Presidente nº 11, de 2015. DOU de 17 de jun. 2015, p. 7. Disponível em: 

<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/06/2015&paginaDireta=00008>. 

Acesso em: 18 nov. 2016. 
713 “Art. 1º O Direito Aeronáutico é regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais firmados pela 

República Federativa do Brasil, por este Código e pela legislação complementar. § 1º Os Tratados, Convenções 

e Atos Internacionais, celebrados por delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126231
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=508884
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/06/2015&paginaDireta=00008
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de invocação de normas de direito interno para justificar inadimplemento pelo Brasil (em 

estrita consonância com o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados). 

Em diversos artigos há referência à necessária observância dos acordos internacionais, 

dentre os quais destacamos os que seguem. 

Disciplinando matéria de lei aplicável, determina que os direitos reais e os privilégios 

de ordem privada sobre aeronaves, regem-se pela lei de nacionalidade mas respeitadas as 

normas de tratados714. Permite, ainda, que as partes determinem a lei aplicável aos contratos 

internacionais715. Faz referência expressa à Convenção em matéria de ordens de 

prioridade716 e de utilização de IDERA pelas partes autorizadas, mesmo perante as 

autoridades aduaneiras717.  

                                                 
vigoram a partir da data neles prevista para esse efeito, após o depósito ou troca das respectivas ratificações e 

publicação do decreto de promulgação no Diário Oficial da União. § 2º Este Código se aplica a nacionais e 

estrangeiros, em todo o território nacional, assim como no exterior, até onde for admitida a sua 

extraterritorialidade. § 3º É vedado invocar disposições do direito interno para justificar o inadimplemento de 

parte, exceto se o tratado violar manifestamente disposição constitucional sobre competência para concluir 

tratados. § 4º A legislação complementar é formada pela regulamentação prevista neste Código, pelas leis 

especiais, regulamentos de execução e demais normas sobre matéria aeronáutica. § 5º As normas previstas 

neste Código e nos tratados firmados pela República Federativa do Brasil constituem legislação especial 

aplicável aos serviços de transporte aéreo, prevalecendo sobre qualquer disposição contratual ou legal interna 

que as contrariem.” 
714  “Art. 6º Os direitos reais e os privilégios de ordem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua 

nacionalidade, respeitados as normas dos Tratados, Convenções e Atos Internacionais firmados pela República 

Federativa do Brasil.” 
715 “Art. 7º A lei aplicável aos contratos de compra e venda internacional, aos contratos com garantia 

internacional e aos contratos de subordinação internacional pode ser acordada entre as partes contratantes, 

desde que não contrarie norma da Constituição Federal ou de Tratados, Convenção ou Ato Internacional 

firmados pela República Federativa do Brasil.” 
716  “Art. 111. Protocolizado o título, proceder-se-á aos registros, prevalecendo, para efeito de prioridade, os 

títulos prenotados no Protocolo sob número de ordem mais baixo, ressalvadas as regras de prioridade previstas 

no Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013.” 
717 “Art. 113. O Poder Executivo regulamentará a utilização da autorização irrevogável de cancelamento de 

matrícula e solicitação de exportação junto às autoridades aduaneiras brasileiras, com observância às 

obrigações contraídas no âmbito do Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013, para que se assegure ao 

proprietário ou credor não estabelecido no Brasil a realização de todos os atos necessários ao despacho 

aduaneiro de exportação em nome próprio, ou de terceiro por ele indicado. § 1º O Registro de Aviação Civil 

Brasileiro efetuará o cancelamento de matrícula, em até cinco dias úteis contados da data em que for notificado 

pelo solicitante, quando a solicitação de cancelamento for submetida nos termos do Decreto nº 8.008, de 15 de 

maio de 2013, e mediante uma autorização registrada e irrevogável de cancelamento da matrícula e de 

exportação. § 2º As autoridades aduaneiras e fiscais emitirão todos os documentos necessários para exportação, 

em até cinco dias úteis contados da data em que forem notificadas pelo solicitante, quando a solicitação de 

exportação for submetida nos termos do Decreto nº 8.008, de 15 de maio de 2013, e mediante uma autorização 

registrada e irrevogável de cancelamento da matrícula e de exportação.” 
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Prevê que nos procedimentos relativos à execução de alienação fiduciária de 

aeronave, o disposto no Código dar-se-á sem prejuízo da aplicação das regras previstas na 

Convenção718. 

Segundo o Presidente da Comissão de Especialistas, Georges Ferreira: 

 

[N]ós estamos atualizando o código segundo os termos que estão expostos na 

Convenção da Cidade do Cabo e também dos demais tratados internacionais que 

aconteceram desde então, desde 1986 prá cá, por exemplo, quando foi o último 

código. E estamos tratando questões de transferência de aeronaves, questões 

voltadas a arrendamento, às suas operações e isso realmente vai facilitar muito, 

vai nos colocar atualizados com o que acontece hoje no dia-a-dia no mundo.719 

 

No Senado Federal, foram apresentadas mais de 350 emendas no âmbito da Comissão 

Especial encarregada de revisar a proposta. Dentre essas destacamos que apenas uma, de 

autoria do Senador Randolfe Rodrigues, visa a excluir dispositivos de supremacia do Direito 

Internacional, alegando “afronta à hierarquia legal e principiológica que balizam e norteiam 

o Direito e a Soberania Nacional.”720 

Por outro lado, especificamente sobre a Convenção da Cidade do Cabo, o Senador 

Hélio José apresentou Emendas que, se aprovadas, irão privilegiar sobremaneira a aplicação 

desse tratado, incluindo dispositivos sobre o reconhecimento pelas autoridades judiciais 

                                                 
718 “Art. 200. O credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora a que se refere o § 2º do art. 198 deste 

Código, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...] § 9º A 

adoção dos procedimentos previstos neste artigo dar-se-á sem prejuízo da aplicação das regras previstas na 

Convenção da Cidade do Cabo e no respectivo Protocolo.” 
719 BRASIL. Senado Federal. Rádio Senado. Comissão do novo Código Brasileiro de Aeronáutica quer 

incorporar tratados internacionais. (Entrevista com Georges Ferreira). 4 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/comissao-que-prepara-mudancas-no-codigo-brasileiro-de-

aeronautica-quer-incorporar-modernizacoes-resultantes-dos-novos-tratados-internacionais>. Acesso em: 18 

nov. 2016. 
720 BRASIL. Senado Federal. PLS 258/2016. Emenda Supressiva nº 86 (Suprima-se, do Projeto de Lei do 

Senado nº 258/2016, os §§ 3º e 5º do art. 1º.). Senador Randolfe Rodrigues. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=202358&tp=1>. Acesso em 18 nov. 2016. 

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/comissao-que-prepara-mudancas-no-codigo-brasileiro-de-aeronautica-quer-incorporar-modernizacoes-resultantes-dos-novos-tratados-internacionais
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/comissao-que-prepara-mudancas-no-codigo-brasileiro-de-aeronautica-quer-incorporar-modernizacoes-resultantes-dos-novos-tratados-internacionais
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brasileiras dos direitos e garantias instituídos por meio da Convenção721 e obrigação do 

Poder Executivo assegurar a utilização de IDERAs perante as autoridades aduaneiras722. 

Como se pode perceber, ainda que lei posterior, o que tem se proposto com o projeto 

de código, se aprovado, determinará a primazia do direito internacional, no que concerne 

especialmente à Convenção, de maneira equivalente ao que dispõe o artigo 98 do Código 

Tributário Nacional.  

No que concerne ao novo Código Comercial, sem entrar no mérito e conhecendo da 

forte discussão doutrinária que se tem enfrentado723, defendemos que, pelos mesmos 

argumentos já suscitados em outros momentos neste trabalho, não deverá prevalecer sobre 

ou derrogar a Convenção da Cidade do Cabo, por força da especialidade desta. Concordamos 

que as leis atualmente em vigor, especialmente após ratificação do tratado em tela, são 

suficientes para promover segurança jurídica às operações de financiamento aeronáutico, de 

tal modo que a matéria não necessita de novos regulamentos, em nossa opinião. 

Reforce-se que, sem adentrarmos em todo o contexto da proposta, quando afirmamos 

que o novo código poderia reforçar a aplicação da Convenção estamos nos referindo 

                                                 
721 “Art. 1º (...) §4º Os direitos e as garantias internacionais sobre bens aeronáuticos, instituídos por meio da 

Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis Aplicada aos Bens 

Aeronáuticos, promulgada por meio do Decreto nº 8008, de 15 de maio de 2013, serão plenamente 

reconhecidos e aplicados pelas autoridades judiciais brasileiras, assim como serão os demais termos e 

condições da referida convenção.” (BRASIL. Senado Federal. PLS 258/2016. Emenda nº 102 - CEAERO 

(Acrescente-se o parágrafo 4º ao artigo 1º do PLS nº 258, de 2016, renumerando-se os seguintes). Senador 

Hélio José. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp? 

t=202358&tp=1>. Acesso em 18 nov. 2016.) 
722 Entende o Senador que não cabe ao Poder Executivo “regulamentar” a utilização da IDERA, mas sim 

assegurá-la, tendo em vista que a lei já foi aprovada, está vigente e regulamentada. BRASIL. Senado Federal. 

PLS 258/2016. Emenda nº 116 - CEAERO (Dê-se ao caput do art. 113 do PLS nº 258, de 2016 a seguinte 

redação). Senador Hélio José. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/ 

getPDF.asp?t=202358&tp=1>. Acesso em 18 nov. 2016. 
723 Cf., por exemplo: VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Crítica à concepção do projeto do novo Código 

Comercial sobre o Direito societário (i). Migalhas, São Paulo, 1º mar. 2012. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI150848,61044-Critica+a+concepcao+do+projeto 

+do+novo+Codigo+Comercial+sobre+o>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

CARVALHOSA, Modesto. O novo código do atraso. O Estado de São Paulo, São Paulo, 1º jul. 2016. 

Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-novo-codigo-do-atraso,10000060517>. 

Acesso em 18 nov. 2016. 

DE LUCCA, Newton; FORGIONI, Paula A.; SALOMÃO FILHO, Calixto. Carta ao Deputado Paes Landim. 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 6 jul. 2016. Disponível em 

<http://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Dep.Fed_.-Paes-Landim.pdf>. 

Acesso em: 18 nov. 2016. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Contraponto às críticas ao Projeto de Código Comercial. Migalhas, São Paulo, 25 jul. 

2016. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI242840,31047-Contraponto+as+criticas+ao+ 

Projeto+de+Codigo+Comercial>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI150848,61044-Critica+a+concepcao+do+projeto+do+novo+Codigo+Comercial+sobre+o
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI150848,61044-Critica+a+concepcao+do+projeto+do+novo+Codigo+Comercial+sobre+o
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-novo-codigo-do-atraso,10000060517
http://d2f17dr7ourrh3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Dep.Fed_.-Paes-Landim.pdf
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particularmente aos dispositivos que estabelecem como princípios do direito contratual 

empresarial autonomia da vontade e pacta sunt servanda, e a limitação da possibilidade de 

revisão dos contratos pelo judiciário724. Consideramos apenas essas disposições, 

isoladamente, em análise sem grandes pretensões que se propõe a encontrar no anteprojeto 

dispositivos que poderiam beneficiar a aplicação do tratado. 

Obviamente que se a lege ferenda resultar em turbulência e insegurança jurídica, não 

corresponderá aos pilares básicos da Convenção. Não obstante o resultado desse processo 

legislativo, queremos sugerir que a Convenção continuará a prevalecer, salvo a 

improbabilíssima revogação ou derrogação pelo texto do novo código. 

 

8.3 Emendas à Convenção 

 

Alguns autores sugerem alterações à Convenção e aos Protocolos, particularmente 

no que diz respeito a dois pontos. O primeiro, sobre mecanismos de solução de controvérsias, 

encontra em MOONEY JR. corrente que defende que seja estabelecido alguma maneira de 

resolver disputas no contexto do tratado em face de descumprimentos por parte de Estados 

Contratantes: 

 

an amendment of Cape Town under which adopting Contracting States would 

agree to binding arbitration for the benefit of investors (i.e., in Convention 

terminology, ‘creditors’) for the purpose of enforcing the Contracting States’ 

obligations under Cape Town. This enforcement mechanism would be patterned 

on those that have become common under various bilateral investment treaties 

(BITs) and certain other international investment agreements (IIAs). Such a 

mechanism is often referred to as an investor-state dispute settlement (ISDS) or 

investor-state arbitration.725 

                                                 
724 “Art. 303. São princípios do direito contratual empresarial: I – autonomia da vontade; II – plena vinculação 

dos contratantes ao contrato; III – proteção do contratante economicamente mais fraco nas relações contratuais 

assimétricas; e IV – reconhecimento dos usos e costumes do comércio. Art. 304. No contrato empresarial, o 

empresário deve decidir por sua livre vontade a oportunidade de celebrar o negócio jurídico e contratar 

obrigações ativas e passivas que atendam, em ponderação final, aos seus interesses. Art. 305. No contrato 

empresarial, a vinculação ao contratado é plena. § 1º A revisão judicial de qualquer cláusula do contrato 

empresarial não cabe se a parte que a pleiteia poderia ter se protegido contratualmente das consequências 

econômicas de sua declaração, mediante a diligência normal que se espera dos empresários. § 2º Nenhum 

empresário tem direito à revisão do contrato empresarial sob a alegação de não ter conferido as informações 

sobre o objeto prestadas pelo outro contratante durante as tratativas, salvo se a conferência não poderia ter sido 

feita em razão de segredo de empresa.” (Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9FE0E37CE94B78F21965A5C

2105B0946.proposicoesWebExterno2?codteor=888462&filename=PL+1572/2011>. Acesso em: 10 dez. 

2016.) 
725 “uma alteração da convenção da Cidade do Cabo de acordo com a qual os Países Contratantes que a 

adotaram concordariam com vinculativo arbitragem em benefício de investidores (ou seja, na terminologia da 
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O segundo, sobre as ordens de prioridades e tratamento dispensado aos detentores 

dos diferentes tipos de garantia, é objeto de análise por BACKOVIC, para quem os diversos 

protocolos deveriam unificar os remédios disponíveis aos detentores. Segundo esse autor:  

 

Thus, the Convention grants to the chargee some additional default remedies 

which are unavailable to the lessor or the seller. However, if the chargee is to be 

able to exercise these remedies, their security interest must have a priority over 

other, equally legitimate rights and/or interests which may encumber the secured 

object without the chargee’s knowledge.726 

 

8.4 Novos Protocolos 

 

O grande êxito do Protocolo Aeronáutico não foi logrado em relação aos protocolos 

para o equipamento espacial e ferroviário. A despeito do significativo avanço, poucos países 

os implementaram e as discussões ainda estão em estágio inicial. Diferentemente do que 

ocorreu no setor aeronáutico, o envolvimento da indústria nesses segmentos é mais tímido, 

seja pela menor demanda, seja pelo número de operações. Vide a título de exemplo o setor 

de ferrovias e aeroespacial no Brasil em comparação à aviação. Ainda assim é uníssono o 

entendimento de que a efetividade de protocolos adicionais beneficiará o desenvolvimento 

econômico, de modo geral. 

Outrossim, estuda-se atualmente no âmbito da UNIDROIT projetos para 

desenvolvimento de dois novos protocolos: marítimo e mineração, agricultura e construção. 

Este último, também conhecido como “Protocolo MAC” (Mining, Agriculture and 

Construction), encontra-se em estágio de elaboração pouco mais avançado, mas ainda longe 

de um texto capaz de ser adotado pelos Estados Contratantes. A estimativa é de conclusão 

                                                 
Convenção, ‘credores’) para o fim de executar as obrigações dos Países Contratantes de acordo com a 

convenção da Cidade do Cabo. Esse mecanismo de execução seria padronizado sobre aqueles que se tornaram 

comuns de acordo com vários tratados de investimento bilaterais (BITs) e outros determinados contratos de 

investimento internacionais (IIAs). Esse mecanismo é frequentemente denominado uma liquidação de 

controvérsia de país investidor (ISDS) ou arbitragem de país investidor.” (MOONEY, Charles W. Jr..The Cape 

Town Convention’s Improbable-but-Possible Progeny Part Two: Bilateral Investment Treaty-Like 

Enforcement Mechanism. Faculty Scholarship. Paper 1548, 2015, p. 450, tradução nossa. Disponível em: 

<http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1548>. Acesso em: 30 jul. 2016). 
726 “Dessa forma, a Convenção concede ao credor alguns recursos jurídicos adicionais para inadimplemento 

que não estão disponíveis para a arrendadora ou a vendedora. Entretanto, se o credor for capaz de exercer esses 

recursos jurídicos, seu direito de garantia deverá ter uma prioridade sobre os outros, igualmente direitos 

legítimos e/ou garantias que podem onerar o objeto garantido sem o conhecimento do credor.” (BACKOVIC, 

Nikola. Securing the Security Agreements – A Possible Amendment to the Cape Town Convention through its 

Protocols. Uniform Law Review, 2007, p. 715, tradução nossa). 
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em 2018. Acreditamos que o protocolo MAC pode ser extremamente positivo para o Brasil 

em função da vasta demanda nos setores por ele abrangidos.  

A Convenção e o Protocolo devem ser tomados como balizadores de uniformização 

e progresso em matéria de financiamento de grandes projetos e redução de custos de 

transação em operações internacionais. Segundo MOONEY JR: 

 

The past twenty five years have seen enormous progress in the modernization of 

secured transactions laws outside the United States, Canada, and western Europe. 

For example, States that have adopted modernized registries include Australia, 

Albania, Bosnia, Cambodia, China, New Zealand, Peru, Romania, and Slovakia. 

Several international organizations have provided substantial financial, 

educational, and technical support for these law reforms. These include 

intergovernmental organizations such as the World Bank Group, the European 

Bank for Reconstruction and Development, the Organization of American States, 

the Asian Development Bank, the Inter-American Development Bank, and the 

United States Agency for International Development, as well as important work 

on secured transactions continuing to be done under the auspices of UNIDROIT 

and UNCITRAL. Non- governmental organizations, such as the National Law 

Center for Inter- American Free Trade, have also contributed to this body of work. 

Yet an enormous amount of work remains.727 

  

                                                 
727 “Os últimos vinte e cinco anos viram um progresso enorme na modernização de leis de transações seguras 

fora dos Estados Unidos, Canadá, e Europa ocidental. Por exemplo, os Países que adotaram registros 

modernizados incluem Austrália, Albânia, Bósnia, Camboja, China, Nova Zelândia, Peru, Romênia, e 

Eslováquia. Várias organizações internacionais forneceram suporte financeiro, educacional e técnico 

substancial para essas reformas de lei. Esses incluem organizações intergovernamentais tais como o Grupo do 

Banco Mundial, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, a Organização de Estados 

Americanos, o banco de Desenvolvimento da Ásia, o Banco de Desenvolvimento Interamericano, e a Agência 

Norte-Americana de Desenvolvimento Internacional, bem como o trabalho importante em transações 

garantidas continuando a ser feito sob o auspício de UNIDROIT e UNCITRAL. Organizações não 

governamentais, tais como o Centro de Lei Nacional para Livre Comércio Interamericano, também têm 

contribuído para esse corpo do trabalho. Ainda, uma enorme quantidade de trabalho permanece.” (MOONEY, 

Charles W. Jr. The Cape Town Convention’s Improbable-but-Possible Progeny Part One: An International 

Secured Transactions Registry of General Application. Faculty Scholarship. Paper 1394, 2014, p. 7, tradução 

nossa. Disponível em: <http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1394>. Acesso em: 11 jan. 

2016). 

http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1394
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Em resumo, como resultado deste trabalho, podemos concluir que: 

 

1. A aviação civil desenvolveu-se a passos largos, exigindo que o arcabouço 

normativo fosse constantemente alterado para contemplar as novas realidades e os avanços 

tecnológicos. Passou-se de uma atividade estatal altamente regulada para o livre mercado 

sem restrições, moldando-se as figuras contratuais e as regras de propriedade. 

2. As aeronaves são bens altamente móveis, sujeitos a diversas jurisdições e 

consequentemente ordenamentos jurídicos distintos, o que demandou regras claras para 

promover segurança jurídica e previsibilidade. 

3. A motivação para elaboração da Convenção foi principalmente econômica. Era 

preciso uniformizar regras relativas ao equipamento aeronáutico e transações do segmento, 

de modo a manter o tráfico mercantil. A participação ativa da indústria e uma estrutura 

inédita, que permitiram maior compatibilização com regras de direito interno das diversas 

jurisdições envolvidas podem explicar o êxito alcançado. 

4. A análise das discussões no âmbito do Governo Federal Brasileiro, Executivo, 

Ministérios e Legislativo, indicam que a grande preocupação quanto à aplicação da 

Convenção dizia respeito à possibilidade de auto-tutela, que foi afastada pela declaração 

específica depositada pelo país. Não obstante, as manifestações oficiais sobre a ratificação 

do tratado em questão reconheciam a importância e necessidade de propiciar benefícios ao 

setor, tendo exercido o Brasil sua autonomia contratual internacional de forma plena, mas 

vinculando-se verdadeiramente aos termos da Convenção. 

5. Ratificada e publicada, conforme exige a Constituição Federal, a Convenção da 

Cidade do Cabo tem força de lei ordinária e está devidamente internalizada no ordenamento 

jurídico brasileiro. Por não ser tratado de direitos humanos e por não haver declaração 

específica do Brasil sobre prevalência, não tem superioridade hierárquica ou de paridade à 

Constituição, equiparando-se à lei Federal. 

6. A Convenção deverá sempre prevalecer por força principalmente do critério da 

especialidade, salvo se lei mais específica for editada, possibilidade que julgamos remota. O 

precedente do RE 80.004 está ultrapassado, além de não dever ser tomado como vinculante. 
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As circunstâncias atuais são diversas, principalmente resultado da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados. 

7. Na ausência de precedentes específicos sobre a Convenção, dada sua promulgação 

recente, valem precedentes equivalentes em relação a outros tratados internacionais. 

8. Os contratos de financiamento (arrendamento e afins) são contratos empresariais, 

entre agentes econômicos, e portanto contratos de lucro (e não existenciais). Deve prevalecer 

a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda, possibilitando o vencimento antecipado, 

unilateral e as cláusulas de inadimplemento cruzado, tão essenciais para a estruturação desse 

tipo de negócio. 

9. Os contratos referentes ao equipamento aeronáutico podem ser considerados 

coligados. Devem ser interpretados como uma operação econômica, não como meros 

instrumentos separados. Tais contratos são claramente interempresariais, de lucro, sendo 

inaplicáveis regras de Direito do Consumidor e classificação de contratantes como partes 

mais fracas ou débeis. 

10. Qualquer medida tomada em relação aos remédios disponíveis na Convenção da 

Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico para credores deverá seguir os ritos do judiciário 

brasileiro, sendo essa a melhor interpretação para a expressão “mediante autorização do 

poder judiciário” que consta na declaração depositada pelo Brasil. O ordenamento jurídico 

brasileiro prevê figuras efetivas para a proteção de credores. 

11. Precedentes práticos de utilização de IDERAs e regras específicas emitidas pela 

ANAC e pelo Registro Aeronáutico Brasileiro indicam aplicabilidade da Convenção perante 

a autoridade aeronáutica. Destaquem-se os precedentes de deregistro (cancelamento de 

registro) de três aeronaves com utilização de IDERA. 

12. Tendo a Convenção como legislação ordinária e a boa perspectiva de aplicação 

pelos tribunais brasileiros abriu caminho para estruturação de financiamentos por meio de 

emissões no mercado de capitais estadounidense (Enhanced Equipment Trust Certificates - 

EETC) e estruturas arrojadas. Neste sentido a estruturação do primeiro EETC na América 

Latina para TAM e LATAM. 

13. Precedente dessa transação confirma que a devida aplicação de um tratado, 

indicando os impactos que não se limitam ao âmbito jurídico, mas especialmente econômico. 

Esta deve ser a principal conclusão do trabalho, indicando as interconexões entre direito, 

economia e mercado. 
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14. A implementação e correta aplicação da Convenção era segurança jurídica para 

os investimentos. Com isso o tratado torna-se um dínamo, fomentando negócios jurídicos e 

possibilitando maior eficiência nas relações econômicas, inclusive com diminuição dos 

custos de transação e de externalidades. 

15. A análise da Convenção e do Protocolo no Brasil confirmam as teses que foram 

apresentadas quando da proposta inicial da elaboração do tratado: benefícios para as 

empresas, reduções de custos, e benefícios para os passageiros. Tomemos como exemplo a 

utilização de modernas aeronaves Airbus A350-900 por companhia aérea brasileira, que se 

valeu de menores taxas de juros. Mais eficientes em termos de consumo de combustível, 

mais confortáveis para os viajantes.  

16. O Protocolo Aeronáutico é apenas o primeiro dentre uma série que poderão ser 

futuramente ratificados pelo Brasil. Entendemos que, similar ao que fora verificado no 

mercado da aviação, outros setores poderão ser beneficiados. O Brasil não deve ficar na 

contramão do desenvolvimento de uniformização, recomendando-se que promova o debate 

para implementação ao menos dos protocolos ferroviário e espacial. 
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