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RESUMO

O mercado aeronáutico sofre constantes mudanças que abrangem tanto questões estritamente

ligadas à tecnologia quanto temas de natureza jurídica e econômica, fundamentais para a
viabilização da atividade de transporte aéreo, que requer significativos investimentos que nem

sempre podem ser realizados exclusivamente pelas companhias aéreas. O alto custo do

transporte aéreo e o valor astronômico das aeronaves e motores foram fatores que influenciaram

no crescimento do mercado de financiamento e arrendamento de equipamentos aeronáuticos. É

natural que operações de financiamento, sobretudo aquelas que envolvem quantias

significativas, exijam a constituição de garantias como meio de proteger os financiadores ou

proprietários dos equipamentos de eventuais inadimplementos hnanceiros incorridos pelas

companhias aéreas. No Brasil, as garantias sobre aeronaves e motores são normalmente

constituídas sobre a forma de hipoteca ou alienação fiduciária. Contudo, uma nova modalidade

de garantia surgiu após a Convenção da Cidade do Cabo, internalizada no sistema jurídico

brasileiro após a promulgação do Decreto n" 8.008, de 15 de maio de 2013. Referida

Convenção, embora tenha sido formalmente aplicada no Brasil só a partir de 2013, foi criada

em 2001 após amplo período de discussão envolvendo Estados e agentes do setor preocupados

com o enorrne abismo jurídico existente no tocante às diferentes regras para a constituição de

garantias que cada país adotava. Considerando que as aeronaves e motores são equipamentos

de alto valor e que estão sempre em constante movimentação, decidiu-se criar um sistema

padronizado de garantias válidas em todos os países que aderissem aos termos da Convenção.

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar o contexto que culminou na criação da

Convenção, os requisitos para constituição de garantias internacionais e garantias

convencionais previstas nos diplomas legais brasileiros anteriores ao Decreto n'8.008/2013 e

eventuais aspectos que possam influenciar na validade das garantias internacionais no Brasil.

Palavras-chave: Convenção da Cidade do Cabo. Garantias internacionais. Garantias

convencionais. Hipoteca. Alienação fiduciária. Registro Internacional. Registro Aeronáutico

Brasileiro.



ABSTRACT

The aeronautical market has suffered constant changes that includes not only technology

matters, but also legal and economic aspects fundarnental to the feasibility of air transportation

activities, which require significant investments that not always can be made exclusively by
airline companies. The high cost of air transportation, aircraft and engines is a fact that

influenced the expansion of financing and leasing markets. It is natural in financing

transactions, especially those involving significant amounts, the requirement of guarantees as a

way to protect fìnanciers or owners of equiprnent frorn eventual events of default incurred by

airline companies. In Brazil, guarantees over aircraft and engines are usually mortgages or

chattel mortgages. However, a new category of guarantee arose after the Cape Town

Convention, incorporated into the Brazilian legal system after the enactment of Decree No

8,008, of May 15 2013. Such Convention, although formally applied inBrazll only after 2073,

was created in 2001 after a discussion period involving States and market agents concerned

about the huge differences among the various rules adopted by each country with respect to the

creation of guarantees. Considering that aircraft and engines are high valued equiprnent that are

constantly moving, it was decided to create a standard guarantee that would be valid in all

countries willing to accept the tenns and conditions of the Convention. This study has as main

objective to analyzethe context in which the Convention was øeated, the requir.ements to create

international interests and the conventional guarantees described in Brazilian laws prior to

Decree 8,008/2013 and eventual aspects that may affect the validity of international interests in
Brazll.

Keywords: Cape Town Convention. Intemational interests. Conventional guarantees

Mortgage. Chattel mortgage. International Registry. BrazilianAeronautical Registry.
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1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo abordar os aspectos práticos e teóricos

envolvendo a constituição de garantias sobre aeronaves e as inovações trazidas pela

Convenção da Cidade do Cabo. Nele serão abordados o contexto histórico por trás da

criação da convenção e as consequências de sua adesão pelo Brasil.

Serão abordadas também as modalidades convencionais de garantias previstas no

Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam, a hipoteca e a alienação fiduciária.

O objetivo principal é expor as mudanças no mercado aeronáutico nacional que

puderam ser obseradas após a promulgação do Decreto n. g.00g de 2013, que

regulamentou a aplicação da Convenção da Cidade do Cabo no Brasil, e entender como

são constituídas as garantias sobre os equipamentos aeronáuticos (aeronaves e motores)

e quais as disposições legais que regulamentam cada uma delas.

Por fim, serão abordados ainda os requisitos burocráticos necessários para a

formalização de cada tipo de garantia, focando, contudo, no novo modelo criado pela

Convenção da Cidade do Cabo e no reconhecimento da validade deste perante a legislação

nacional.
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2. O surgimento da Convenção da Cidade do Cabo

A 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,

conjuntamente conhecidos como Convenção da Cidade do Cabo, surgiram após amplo

período de estudos conduzido pelo Instituto Internacional para Unifìcação do Direito

Privado (lnÍernational Institute.þr the (Inification of Privare Law - UNIDROIT).

Criada em 1926 como um órgão auxiliar da Liga das Nações e reestabelecida em

1940 na forma de um acordo multilateral, a UNIDROIT tem como propósito examinar e

coordenar a ctiação de normas de direito privado pelos Estados, com o objetivo de

uniformizar as regras aplicáveis internacionalmente. Dentre as principais competências

da UNIDROIT descritas no artigo 1o do seu estatuto estão a elaboração de minutas de leis

e convenções para uniformização de nonnas de direito interno, a elaboração de acordos

visando a facilitação das relações internacionais no campo do direito privado, realizaçáo

de estudos naítrea do direito comparado e organização de conferências e publicação de

trabalhos para ampla circulação.

Durante uma reunião do Conselho Geral conduzida em Rorna, Itâlia, ern 1988, um

membro canadense propôs ao Conselho que analisasse a necessidade e a viabilidade da

criação de uma convenção internacional que tivesse como terna a regulamentação dos

direitos de garantia sobre equipamentos móveis. Referida reunião fora conduzida poucos

meses após a criação da Convenção Internacional sobre Arrendamento Financeiro,

também fruto do trabalho da UNIDROIT e que tinha por objetivo unifonnizar as nonnas

aplicáveis aos contratos de arrendamento, viabilizando e fortalecendo tal tipo de

operação.

Ao elaborar sua exposição junto ao Conselho Geral da UNIDROIT, o canadense

T.B. Smith QC ressaltou que a Convenção Internacional sobre Arrendamento Financeiro

representava apenas o primeiro passo para a uniformização das regras relativas aos

direitos de garantia e que caberia ao Conselho, ciente das inúrneras divergôncias entre os

variados diplomas legais de cada um dos Estados, estudar a criação de uma nova

convenção intemacional voltada especificamente para a constituição de garantias sobre

equipamentos móveis.
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Foi solicitado ao Conselho Geral uma autorizaçáo para a criação de um grupo de

estudos composto por especialistas e que teria a incumbência de analisar de maneira

minuciosa os principais problemas decomentes do conflito entre nonnas de dois Estados

no tocante à constituição das garantias e aos aspectos relacionados aos direitos e interesses

de credores, devedores e compradores de equipamentos móveis. Caberia ao grupo de

estudos, ao final das análises, averiguar a possibilidade de elaboração de uma convenção

que endereçasse não só as preocupações acifira, mas que tarnbém tivesse significativa

influência na legislação de falência dos Estados que viessem a se tornar parte da

convenção.

No decorrer dos estudos os especialistas verificaram que, embora já existissem

algumas regulamentações intemacionais esparsas tratando da constituição de garantias,

em sua grande parte elas estavam sujeitas às determinações das leis internas de cada

Estado, fato que diminuía a eficácia das disposições. Os especialistas destacaram ainda

que, para que se pudesse buscar um progresso efetivo na criação de normas intemacionais

sobre direitos de garantia, o foco dos estudos deveria limitar-se à algumas áreas

específicas da atividade comercial. Uma vez compreendida a necessidade de redução do

escopo para o alcance de soluções mais efetivas, o grupo de estudos concentrou as

análises em aspectos e premissas específìcas.

Já de posse de uma nova estratégia de abordagem do tema, os estudiosos avaliaram

que os equipamentos móveis de significativo valor eram frequenterrente transportados

entre as fronteiras de diversos países, no entanto, as garantias sobre eles constituídas eram

sujeitas apenas às normas nacionais de um único Estado. Notou-se ainda que as leis de

Estados diferentes eram frequentemente conflitantes e não possuíam qualquer disposição

no tocante à possível divergência entre interesses internacionais e regras de lei doméstica.

Referida imprevisibilidade jurídica resultava na menor disponibilidade das instituições

fìnanceiras em fornecer financiamento para equiparnentos móveis de alto custo.

Ainda durante areahzaçáo dos trabalhos que antecederam a criação da Convenção

da Cidade do Cabo, travou-se relevante discussão sobre o que seriam os "equiparnentos

móveis". Um levantamento feito pelos especialistas que compunham o grupo de estudos

demonstrou a existência de uma grande preocupação do mercado com as questões

relativas às aeronaves e embarcações, sobretudo pelo alto custo de tais equipamentos e

pelo fato de que eles frequentemente encontrarn-se em diferentes jurisdições. Urn dos

principais desejos da indústria envolvida na fabricação e no financiamento de aeronaves
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e embarcações era assegurar que os direitos deconentes da constituição de garantias sobre

os equipamentos seriam efetivamente respeitados, diminuindo-se, portanto, a incerteza

jurídica decorrente da falta de uniformização das regras.

Para os fins deste trabalho, as análises serão limitadas às discussões que levaram

à criação do Protocolo à Convenção sobre Equipamentos Móveis Relativo à euestões
Específi cas ao Equipamento Aeronáutico.

Em decorrência do início dos estudos sobre a criação da Convenção e da

relevância do tema para o mercado aeronáutico, as gigantes do setor de fabricação de

equipamentos aeronáuticos Airbus Industries e Boeing Company reuniram-se com as

principais empresas de fìnanciamento e arrendamento de aeronaves para criar uma

associação cujo objetivo seria fornecer estudos e auxiliar a UNIDROIT no que diz

respeito aos aspectos de direto aeronáutico. Referida associação foi denorni nada Aviation

Working Group - AWG e exerceu signif,rcativa influência na elaboração da redação final

da Convenção da Cidade do Cabo. A AWG continua atuante até os dias de hoje,

fornecendo variados materiais de estudo sobre o tema e auxiliando diversos países na

implementação da Convenção.

Quando da elaboração dos estudos preliminares, a AWG concluiu que a

Convenção deveria estabelecer uma regra específìca aplicável a todos os Estados que a

ela aderissem, de modo a afastar as incertezas jurídicas decorrentes da inexistência de

nomas uniformes e da aplicação da lex situs. O principal objetivo era a criação de regras

cuja validade e eficácia seriam reconhecidas independentemente d,alocalização do bem.

Findas as significativas discussões a respeito do tema, em29 de outubro de 2001,

durante conferência diplomática realizada na Cidade do Cabo, África do Sul, foram

apresentadas as minutas da Convenção Sobre Equipamentos Móveis e do Protocolo

Aeronáutico. Em uma breve explanação, esse é o contexto por trás do surgimento da

Convenção da Cidade do Cabo.
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3. Estrutura da convenção da cidade do cabo e principais objetivos

Conforme destacado no capítulo anterior, a Convenção da Cidade do Cabo surge

em razão da inexistência de regras unifonnes aplicadas às operações envolvendo

equipamentos móveis. Durante os diversos estudos preliminares que antecederam à

criação da Convenção, concluiu-se que seria eficiente limitar a abrangência da aplicação

aos equipamentos de alto custo, tais como aeronaves e embarcações. Quando da

estruturação da Convenção, optou-se pela criação de um texto comum a todos os

equipamentos e de um texto específico por meio do qual seriam abordadas as

peculiaridades de cada categoria de equipamento. Seguindo essa estratégia, criou-se, em

complemento ao texto base da convenção, o Protocolo Aeronáutico.

A adoção de dois instrumentos que se complementam foi a forma encontrada pelos

estudiosos para dar maior flexibilidade para a aplicação das disposições da Convenção,

permitindo-se a criação de protocolos específicos para cada uma das categorias de

equipamentos móveis (navios, locomotivas e etc.). Dessa forma, evitou-se a criação de

diferentes convenções com conteúdo contraditório, possibilitando ao lnesmo tempo o

endereçamento de questões específicas por meio das disposições contidas nos protocolos,

atendendo às necessidades de cada setor.

A Convenção e o Protocolo Aeronáutico foram desenvolvidos com cinco

principais objetivos, quais sejam: (i) a criação de direitos de garantia reconhecidos por

todo os Estados Contratantes (entende-se por Estado Contratante aquele que aderiu às

disposições da Convenção); (ii) o estabelecimento de uma série de eventos de

inadimplemento que, uma vez ocorridos, darão ao credor a possibilidade de usufruir de

um conjunto de remédios legais instituídos para assegurar seus direitos, tais como o

direito de obter uma tutela emergencial sujeita à posterior avaliação de mérito do caso;

(iii) a criação de um sistema eletrônico internacional para registro das garantias, sistema

este que garantiria a publicidade perante terceiros interessados e possibilitaria o

estabelecimento de prioridades entre os interesses, de modo que as garantias devidamente

registradas teriam prioridade sobre aquelas não inseridas no sistema; (iv) endereçar, por

meio das disposições constantes do Protocolo Aeronáutico, as principais preocupações

do setor; e (v) reduzir os custos relacionados ao financiamento de equiparnentos

aeronáuticos, em razão da criação de um ambiente jurídico mais seguro para os

financiadores (UNIDROIT, 2001 , p.2 e 3).
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O desenvolvimento dos cinco objetivos acima elencados está intrinsecarnente

conectado aos princípios que nortearam a criação da Convenção e do Protocolo. São eles:

(i) Praticidade e pragmatismo ao estabelecer as principais características relativas ao

financiamento e arrendamento de equipamentos aeronáuticos; (ii) Autonomia das partes,

reconhecendo que os atores envolvidos ern transações intemacionais de equipamentos

valiosos possuem expertise e são significativamente bem assessorados em todos os

aspectos da negociação, devendo prevalecer as disposições contratuais acordadas entre as

partes; (iii) Previsibilidade, que busca clareza, precisão e simplicidade na interpretação

textual, fazendo prevalecer a norrna positivada; (iv) Transparência, princípio este

efetivado com a criação do registro internacional, que confere publicidade sobre os atos

realizados; e (v) Sensibilidade, que pennite ao Estado Contratanle fazer um juízo de

valoração e optar entre os beneficios econômicos de adotar o texto da Convenção tal qual

originalmente escrito ou preferir aos dispositivos da legislação doméstica, lazendo

declarações oficiais para excluir no todo ou eÍì parte algumas regras da Convenção

(UNIDROIT, 2001, p.3 e 4).

No tocante à forma de interpretação da Convenção, restou consignado no artigo

5" a necessidade de obediência aos princípios e prornoção da unifonnidade e

previsibilidade da aplicação de suas disposições.

Artigo 5'- Interpretação e lei aplicável

1. Na interpretação da presente Convençào devem respeitar-se seus
propósitos tal como consignados no preâmbulo, sua natureza internacional
e a necessidade de se promover a uniformidade e a previsibilidade de sua
aplicação.

2. As questôes pertinentes a assuntos regulados pela presente Convenção que
nesta não tenham sido expressamente resolvidas deverão ser resolvidas de
conformidade com os princípios gerais nos quais esta se baseia ou, na
ausência desses princípios, de conformidade com a lei aplicável (BRASIL,
2013)

Ante o exposto, vale dizer que a Convenção deve ser interpretada de fonna

autônoma com fundamento em seus próprios princípios embasadores e na intenção dos

signatários, sem interferências decorrentes do direito interno de cada Estado Contratante.

A interpretação, sempre que possível, deverá evitar qualquer forma de contradição ou

incerteza jurídica, sempre privilegiando o texto positivado. Vale destacar, contudo, que a

interpretação autônoma da Convenção e de seus princípios e dispositivos não significa
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desprezo para com as demais noûnas e disposições contidas em outros diplomas legais.

O sistema jurídico sempre será integrado, de modo que os dispositivos legais devem ser

empregados sempre dentro de um contexto lógico e jurídico que garanta a harmonia do

sistema

Deste modo, a correta aplicação da Convenção é aquela que considera seus

princípios norteadores, o texto positivado, o contexto no qual foi criada e os objetivos que

almeja. Não se prega o puro e simples afastamento dos demais dispositivos legais, mas

sim o respeito à autonomia das regulamentações da Convenção.
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4. Adesão do Brasil à Convenção da Cidade do Cabo

A adesão do Brasil à Convenção da Cidade do Cabo ocorïeu err momento muito

posterior à sua criação. A formalização dos trabalhos que culminaram na adesão teve

início somente em 2009, quando o então Secretário-Geral das Relações Exteriores

Samuel Pinheiro Guimarães Neto encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem no

808/2009, que continha a Exposição de Motivos e as traduções para o português dos

textos da Convenção e do Protocolo Aeronáutico. Contudo, em razão de imprecisões

ocorridas durante a tradução, a análise do documento foi postergada até que, em 02 de

junho de 2010, o Ministro das Relações Exteriores Celso Luiz Nunes Amorim endereçou

ao Congresso Nacional a Mensagem no 69012010, acompanhada das correções

linguísticas que haviam sido solicitadas pela Cornissão de Relações Exteriores e Defesa

Nacional e da exposição de motivos do Projeto de Decreto Legislativo n" 75, de 2011.

Ao longo da exposição de motivos, o Ministro menciona ern linhas gerais os

beneficios da adesão, explicando que a Convenção e o Protocolo Aeronáutico têm como

objetivo facilitar o financiamento de aeronaves, helicópteros e equipamentos

aeronáuticos, garantindo aos credores maior segutança no tocante à constituição das

garantias, fato este que levaria à diminuição dos riscos envolvidos e consequente

aplicação de taxas menos custosas.

Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico visam facilitar as
operações de crédito para o financiamento de aeronaves, helicópteros e
equipamento aeronáutico em geral, dando maior segurança aos credores e

permitindo, assim, a diminuiçào do custo das taxas de risco aplicadas. Nesse
âmbito, a referida Convenção, que tem como ponto central os empréstimos
garantidos pelo próprio bem aeronáutico fìnanciado, cria um Registro
Internacional, com vistas a assegurar a prioridade dos direitos reais e de
garantía çonstituídos sobre o bem fìnanciado. Além disso, a Convenção e o
Protocolo consignam regras que dão aos credores maior certeza no
recebimento das somas emprestadas em caso de inadimplência do devedor
(BRASIL,2011).

Em 05 de maio de 201 1, o relator do projeto Senador Jorge Viana emìtiu o Parecer

n" 26312011, por meio do qual manifestou sua concordância com a aprovação do Decreto

Legislativo e consequente aprovação do texto da Convenção e do Protocolo Aeronáutico.

Na análise do mérito do projeto, o Senador reconheceu expressamente que a adoção da

Convenção favoreceria as transações envolvendo equipamentos aeronáuticos e imporia

maior segurança jurídica às operações. Mencionou ainda que a constituição das garantias
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intemacionais e a criação do registro internacional unificado seriam mecanismos

eficientes de diminuição dos riscos decorrentes da concessão de crédito e financiamento.

No mérito, estamos certos de que a adoção da Convenção e do protocolo em
muito favorecerá o andamento das relações no âmbito do comércio de
equipamentos móveis, mais especificamente, equipamentos aeronáuticos. É
evidente que transaçòes dessa monta somente poderão se desenvolver de forma
satisfatória em ambiente no qual impere a segurança jurídica, em que eventuais
conflitos quanto à aplicação de norma de um ou outro Estado possan ser
dirimidos à luz de parâmetros previamente definidos.

Nesse sentido, a possibilidade de constituição de garantia internacional, assim
como o estabelecimento de um registro intemacional para essas garantias
certamente contribuirào para reduzir o risco nas concessões de crédito e

financiamento desses bens móveis (BRASIL, 201 I ).

Após a aprovação da redação por meio do Decreto Legislativo n" 135/2011, o

Brasil depositou junto à UNIDROIT, em 30 de novembro de 2011. o instrumento de

confìrmação da sua adesão ao Protocolo Aeronáutico e à Convenção. Contudo, muito

embora a adesão formal junto aos organismos internacionais tenha ocorrido ainda em

201I, a promulgação da Convenção e consequente internalizaçáo dos instrumentos ao

ordenamento jurídico brasileiro ocorreu somente em 2013, por meio do Decreto n' 8.008,

de 15 de maio de 2013. Vale destacar que, para flns de eficácia e validade no plano

jurídico nacional, a convenção internacional precisa ser efetivamente aprovada pelo

Poder Legislativo e posteriormente promulgada, passando então a fazer parte do sistema

jurídico com força de norma interna e hierarquia superior às leis. Possível dizer, portanto,

que são instrumentos supralegais e infraconstitucionais.

Ante o acima exposto, conclui-se que, embora o depósito da adesão tenha sido

realizado ern 201 1, a aplicação da Convenção internamente só se deu com a promulgação

do Decreto n" 8.008/2013, conforme entendimento do internacionalista Valério de

Oliveira Mazzuoli.

Uma vez depositado o instrumento de adesão - ainda à semelhança do que se
dá com o tratado ratihcado - deve o Chefe do Executivo expedir decreto de
promulgação e publicá-lo no Diário Oficial da Uniào com o texto do tratado
em apenso. (MAZZUOLI,2018, p.184)

Mazzuoli explica ainda que, uma vez internalizados, os tratados revogam leis

anteriores incompatíveis e devem ser observados pelas leis supervenientes.
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Quando regularmente concluídos, os tratados ingressam no ordenamento
jurídico interno com vida própria e com sua roupagem original de tratados, e
nessa qualidade revogam a legislação anterior incompatível, tal como faria
uma lei superveniente. E além de revogarem a legislação interna incompatível,
tal como faria a norma posterior relativamente à anterior, devem também os
tratados ser observados pelas demais leis que the sobrevenham. Mas frise-se
que os tratados incorporados ao direito nacional não são leis (como se costuma
geralmente dizer) e a estas não são equiparados; são atos internacionais
aplicados internamente como se fossem leis (MAZZIJOLI, 2018, p.152).

Além da promulgação do Decreto n" 8.008/2013, outro marco significativo para a

eficácia da Convenção e do Protocolo Aeronáutico no Brasil foi a edição da Resolução no

309, de 18 de março de 2014, da Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta

aspectos importantes para a implementação prática dos dispositivos da Convenção.
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5. Garantias convencionais sobre aeronaves

O conceito de garantia tal qual conhecemos hoje é fruto de longo processo

evolutivo. Inicialmente, as garantias estavam associadas diretamente à capacidade

pessoal do devedor de adimplir com as suas obrigações, inexistindo, pofianto, a noção de

constituição de garantia sobre um bem (VENOSA ,2018, p. 572).

Um dos marcos do surgimento das garantias reais foi a criação do penhor,

antigamente denominado pignus, modalidade de garantia em que a posse da coisa era

transferida ao credor até a quitação integral da dívida.

A evolução legal e doutrinária levou ao que hoje conhecemos como direitos reais

de garantia, por meio dos quais o bem fica vinculado ao pagamento da dívida contraída

pelo devedor.

Nos direitos reais de garantia há vinculaçào de um bem, pertencente ao
devedor, ao pagamento de uma dívida, sem que o credor possa dele usar e
gozar, mesmo quando o tem em seu poder, como no penhor, sendo que
qualquer rendimento desse bem é destinado exclusivamente à liquidação do
débito, como na anticrese (GONÇALVES, 201 l, p.528).

Para os fins deste trabalho, nos limitaremos a analisar especificamente as garantias

reais constituídas sobre aeronaves, iniciando pelo estudo da hipoteca convencional.

5.1. Hipotecaconvencional

Trata-se de modalidade de garantia real constituída em razão damanifestação de

vontade das partes interessadas. Poderá ser dada pelo próprio devedor ou por urn terceiro,

sendo relevante destacar que somente o proprietário do bem poderá gravá-lo coln a

referida garantia.

A posse do bem hipotecado perrnanecerá corn o proprietário e, na eventual

ocorrência de um inadimplemento da obrigação garantida, o desapossamento só será

permitido após autorizaçãojudicial e excussão da garantia, sendo vedada estipulação de

cláusulas contratuais que permitam o pacto comissório, ou seja, não é pennitido ao credor,

ainda que evidente o evento de inadimplernento, frcar com o objeto dado em garantia. No

entanto, a legislação permite a dação em pagamento ao final da dívida. É o disposto no

artigo 1.428 da Lei no 10.406, de janeiro de2002 (Código Civil):
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An. 1.428. E nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou
hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no
vencimento.

Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em
pagamento da dívida.

O ilustre doutrinador Carlos Roberto Gonçalves interpreta de maneira objetiva o

disposto no artigo acima:

O devedor, no entanto, só será desapossado, por via judicial e mediante
excussão hipotecária, do bem dado em segurança do crédito, se se tornar
inadimplente, deixando de cumprir a obrigação avençada. O Código Civil
considera nula, como retromencionado, a cláusula comissória, pela qual se
autortza o credor a hcar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no
vencimento (art. 1.428), admitindo, no entanto, a dação em pagamento do
imóvel objeto da garantia, convencionada entre o hipotecante e o credor
hipotecário, desde que a dívida esteja vencida (art. 1.428, parágrafo único
(GONÇALVES, 20 I 1, p.594).

Ao dispor sobre os objetos sujeitos à hipoteca, o Código Civil destaca

expressamente que nos casos que envolverem aeronaves ou embarcações, aplicar-se-ão

as disposições contidas em legislação especial.

Arl.l.473 Podem ser objeto de hipoteca:

I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles;

II-odomíniodireto;

III-odomínioútil;

IV - as estradas de ferro;

V - os recursos naturais a que se refere o art.|.230, independentemente do solo
onde se acham;

VI - os navios;

VII - as aeronaves;

VIII - o direito de uso especialpara fins de moradia;

IX - o direito real de uso;

X - a propriedade superficiária.

$lo a hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei
especial. (BRASIL,2002)
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A legislação especial mencionada pelo Código Civil é a Lei nn 7.565, de 19 de

dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Nos

termos da referida lei especial, poderão ser constituídas hipotecas convencionais sobre

aeronaves, motores, partes e acessórios de aeronaves, ainda que em fase de construção.

Questão relevante a ser observada quando da constituição da garantia é o status

da inscrição da aeronave junto à autoridade responsável. Para fins de operação, as

aeronaves deverão estar devidamente inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB),

órgão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Com o registro as aeronaves

adquirern uma matrícula que confere a ela nacionalidade brasileira, sendo vedada a

existência de matrículas simultâneas em Estados diferentes. A matrícula poderá ser

definitiva ou provisória.

A matrícula é considerada provisória quando efetuada por quem não é o

proprietário, mas detém a posse e o expresso consentimento do proprietário nos casos em

que existe uma compra e venda com reserva de domínio e expressa autori zação do

vendedor para que o comprador efetue os procedimentos de inscrição. É o que determina

o artigo 111 do Código Brasileiro de Aeronáutica:

Art. I I 1. A matrícula será provisória quando:

I - feita pelo explorador, usuário, arrendatário, promitente-comprador ou por
quem, sendo possuidor, não tenha a propriedade, mas tenha o expresso
mandato ou consentimento do titular do domínio da aeronave;

II - o vendedor reserva para si a propriedade da aeronave até o pagamento toal
do preço ou até o cumprimento de determinada condição, mas consente,
expressamente, que o comprador faça a matrícula.

$l'A ocorrência da condição resolutiva, estabelecida no contrato, traz como
consequência o çancelamento da matrícula, enquanto a quitação ou a
ocorrência de condição suspensiva autoriza a matrícula definitiva.

{2o O contrato de compra e venda, aprazo, desde que o vendedor não reserve
para si a propriedade, enseja a matrícula definitiva (BRASIL, 1986).

Conhecer a natureza da matrícula da aeronave (se provisória ou definitiva) é
crucial para verificar a possibilidade ou não de constituição de garuntia hipotecária,haJa

vista que o Código Brasileiro de Aeronáutica veda a existência de hipoteca sobre

aeronaves com matrículas provisórias. Exceção é feita aos oasos eût que a garuntia e

constituída para gaÍantir a dívida decorrente do contrato que deu origem à matrícula

provisória. Logo, é permitida a constituição de hipoteca ern aeronave com matrícula
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provisória se referida hipoteca tiver como objetivo garantir dívida de um financiamento

tomado para adquirir ou arrendar a aeronave,

Outro ponto que merece destaque é a constituição de hipotecas sobre motores.

Diferentemente do que acontece coln as aeronaves, os motores não recebern identificação

de matrícula e a sua inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro não é, ern regra,

obrigatória. No entanto, caso seja do interesse das partes constituir garantia sobre os

motores, estes deverão ser inscritos no registro competente de maneira individualizada.

Vale dizer que se o instrumento de garantia fizer referência somente à aeronave, sem

ressalvas específicas, considerar-se-ão objetos da garantia todos os equipamentos,

motores, instalações e acessórios nela instalados e identificados no certificado de

matrícula e aeronavegabilidade expedido quando do registro inicial da aeronave.

4rt.138. Poderão ser objeto de hipoteca as aeronaves, motores, partes e
acessórios de aeronaves, inclusive aquelas em construçào.

$1" Não pode ser objeto de hipoteca, enquanto não se proceder à matrícula
de{initiva, a aeronave inscrita e matriculada provisoriamente, salvo se for para
garantir o contrato, com base no qual se fez a matrícula provisória.

$2o A referência à aeronave, sem ressalva, compreende todos os equipamentos,
motores, instalações e acessórios, constantes dos respectivos certificados de
matrícula e aeronavegabilidade.

$3'No caso de incidir sobre motores, deverào eles ser inscritos e individuados
no Registro Aeronáutico Brasileiro, no ato da inscrição da hipoteca,
produzindo esta os seus efeitos ainda que esteja equipando aeronave
hipotecada a distinto credor, exceto no caso de haver nos respectivos contratos
cláusula permitindo a rotatividade dos motores.

$4" Concluída a construção, a hipoteca entender-se-á à aeronave se recair sobre
todos os componentes, mas continuarâ a gravar, apenas, os motores e

equipamentos individuados, se somente sobre eles incidir a garantia.

$5o Durante o contrato, o credor poderá inspecionar o estado dos bens, objeto
da hipoteca (BRASIL, 1986).

Questão peculiar relativa às hipotecas sobre aeronaves e que deve ser levada em

conta quando da análise do instituto jurídico é a questão da validade dos atos. O Código

Brasileiro de Aeronáutica estabelece que a constituição da garantia só se formaliza com

a inscrição do contrato no Registro Brasileiro de Aeronáutica e averbação no certifìcado

de matrícula.

Art.141. A hipoteca constituir-se-á pela inscrição do contrato no Registro
Aeronáutico Brasileiro e com a averbação no respectivo certificado de
matrícula (BRASIL, I 986).
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Em linha com o disposto no CBA, a Resolução ANAC n" 293 afinna que a

validade do ato só se dá após a efetiva inscrição do contrato.

Arf.24. o registro no RAB dos atos, contratos e sentenças em que se institua,
reconheça, transhra, modifique ou extinga direitos sobre aeronaves é
declaratório e confere-lhes eficácia perante terceiros, exceto nos casos
previstos pelo CBAer.

t. l
$3'A hipoteca de aeronave só se constitui pela inscrição do contrato no RAB
(BRASIL,20l3).

No tocante às exigências formais que devem estar presentes no instrumento

constitutivo da garantia, a legislação especial determina que constem expressalxente (i) o

nome e domicílio das partes; (ii) a importância da dívida garantida, bem como juros, data

e lugar de pagamento; (iii) as marcas de nacionalidade e matrícula da aeronave, e os

números de série que lhes são dados pelos fabricantes; e (iv) indicação dos seguros do

bem dado em garantia. Estando a aeronave em fase de construção, será obrigatória a

indicação da fase de fabricação. Referidos requisitos estão descritos no artigo I42 do

Código Brasileiro de Aeronáutica.

1'rt.142. Do contrato de hipoteca deverào constar:

I - o nome e domicílio das partes contratantes;

II - a importância da dívida garantida, os respectivos juros e demais
consectários legais, o termo e lugar de pagamento;

III - as marcas de nacionalidade e matrícu1a da aeronave, assim como os
números de série de suas partes componentes;

IV - os seguros que garantem o bem hipotecado.

$ l' Quando a aeronave estiver em construção, do instrumento deverá constar
a descrição de conformidade com o contrato, assim como a etapa da fabricação,
se a hipoteca recair sobre todos os componentes; ou a individuação das partes
e acessórios se sobre elas incidir a garanfia.

[...](BRASTL, 1e86).

Além das exigências apontadas nos parágrafos anteriores, outra formalidade deve

ser cumprida para fins de efetivação da inscrição junto ao Registro Aeronáutico

Brasileiro. Trata-se da necessidade de reconhecimento de firmas tanto das partes quanto

das testemunhas, nos termos do artigo 12 da Resolução ANAC no 293.
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ArT.12. os documentos particulares a serem apresentados ao RAB para
inscrição e averbação devem ter reconhecimento das firmas dos requerentes e,
no mínimo, de duas testemunhas (BRASIL,20l3).

Uma vez preenchidos todos os requisitos e concluído o registro junto ao RAB,

constituída estará a hipoteca, sendo válida perante terceiros, dado o carëúer público da

inscrição.

A observância aos requisitos burocráticos, embora possa parecer nìera

formalidade, é de extrema significânciapara o aperfeiçoamento da garantia. A ehcácia

perante terceiros só restará comprovada com a inscrição do documento de garantia.

Importante mencionar que o RAB rea\izauma criteriosa verificação dos requisitos legais

da hipoteca e tôm o poder de sobrestar o processo de inscrição da garantia, solicitando

esclarecimentos, documentos adicionais ou alteração das disposições contratuais para que

atendam ao exigido por lei.

Uma vez sobrestado o processo, a parte que apresentou o documento cle garantia

terá 30 (trinta) dias para atender às exigências do RAB, conforme determina o artigo no

64 da Resolução ANAC n" 293:

ArT.64. O prazo para cumprimento das exigências é de 30 (trinta) dias, que
pode ser prorrogado em casos especiais, contados a partir da data de expedição
da notificação pelo RAB, sob pena de interdição da aeronave, nos termos da
legislação especíhca (BRASIL, 201 3).

5.2. Hipoteca legal

Diferentemente da hipoteca convencional, a hipoteca legal não decorre da

existência de relação negocial e manifestação de vontade das partes. Conforme se pode

deduzir do próprio nome, sua existência se dá em razão de expressa disposição legal.

Conforme disposto no artigo 144 do Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos em que

aeronaves, peças e equipamentos forem adquiridos fora do país com aval, fiança ou outra

modalidade de garantia concedida pelo Tesouro Nacional ou por seus agentes, constituir-

se-á automaticamente uma hipoteca legal.
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4rf.144. Será dada em favor da União a hipoteca legal das aeronaves, peças e
equipamentos adquiridos no exterior com aval, fiança ou qualquer outra
garantia do Tesouro Nacional ou de seus agentes financeiros (BRASIL, 1986)

5.3. Alienação fiduciária

Trata-se de modalidade de garantia que transfere ao credor a posse indireta do

bem e subordina-se à uma condição resolutiva, posto que se extingue no momento da

quitação da dívida que a ela deu origem sem que seja necessário qualquer outro ato de

formalização. Caio Mario da Silva Pereira faz uma brilhante conceituação do instituto:

[...]pode-se definir a propriedade fiduciária como a transferência, ao credor do
domínio e posse indireta de uma coisa, independentemente de sua tradição
efetiva, em garantia do pagamento de obrigação a que acede, resolvendo-se o
direito do adquirente com a solução da dívida garantida. (PEREIRA,20l5,
p.36s).

Relevante conceito é trazido tarnbérn pelo artigo 148 do Código Brasileiro de

Aeronáutica.

4rt.148. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio
resolúvel e a posse indireta da aeronave ou de seus equipamentos,
independentemente da respectiva tradição, tornando-se o devedor o possuidor
direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe
incumbem de acordo com a lei civil e penal (BRASIL, 1986).

Para fins de constituição da garantia, uma série de requisitos fonnais precisam ser

observados, dentre eles: (i) a indicação do valor da dívida acompanhado das taxas de

juros, comissões e coffeção monetárias, se houver; (ii) cláusula penais; (iii) vencimento

e local de pagamento; (iv) descrição da aeronave e dos motores, incluindo as informações

disponíveis nos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. Na hipótese de aeronave

em construção será necessário indicar a efapado processo construtivo. É o qre determina

o artigo 149 do CBA.

1.rt.149. A alienação fiduciária em garantia de aeronave ou de seus motores
deve ser feita por instrumento público ou particular, que conterá:

I - o valor da dívida, a taxa de juros, as comissões, cuja cobrança seja permitida,
a cláusula penal e a estipulação da correção monetária, se houver, com a
indicação extada dos índices aplicáveis;

II - a data do vencimento e o local do pagamento;
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III - a descrição da aeronave ou de seus motores, com as indicações constantes
do registro e dos respectivos certificados de matrícula e de aeronavegabilidade;

$l'No caso de alienação hduciária de aeronave em construção ou e seus
componentes, do instrumento constará a descrição conforme o respectivo
contrato e a etapa em que se encontra.

$2' No caso do parâgrafo anterior, o domínio fiduciário transferir-se-á, no ato
do registro, sobre as partes componentes, e estender-se-á à aeronave
construída, independentemente de formalidade posterior (BRASIL, I 98 6).

Assim como ocorre com a hipoteca, a simples formalização do instrumento de

Sarantia não é suficiente para assegurar a validade e eficácia do gravame, que dependerá

da inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro, nos termos do que determina o artigo

150 do Código Brasileiro de Aeronáutica:

Art.150. A alienaçào fiduciária só tem validade e eficácia após a inscriçào no
Registro Aeronáutico Brasileiro (BRASIL, 19S6).

Para fins de inscrição junto ao RAB, outra formalidade deve ser observada, qual

seja, a obrigatoriedade de reconhecimento de firmas das partes por autenticidade, sendo

exigido também o reconhecimento de firma de duas testemunhas por semelhança. Muito

embora seja requisito estritamente burocrático, o não cumprimento pode resultar em

recusa do órgão competente em prosseguir com o registro, fato que implicará diretamente

na ausência de validade e eficácia da garantia.

A exigência do reconhecimento de firma por autenticidade se dá ern razão da

transferência da propriedade do bem. É o disposto no parágrafo único do artigo 12 da

Resolução ANAC n" 293:

Art.l2. Os documentos particulares a serem apresentados ao RAB para
inscrição e averbação devem ter reconhecimento das firmas dos requerentes e,
no mínimo, de duas testemunhas.

Parágrafo único. Excepcionalmente nos casos em houver transferência de
propriedade de aeronaves, as firmas dos requerentes devem ser reconhecidas
por autenticidade (BRASIL, 20 13).
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6. Garantias instituídas pela Convenção da Cidade do Cabo

O Capítulo I do Decreto n'8.00812013 lrazuma série de conceitos que serão de

extrema relevância para a compreensão da criação de novas rnodalidades de garantia.

Serão abordados aqui os de maior imporlânciapara a estruturação deste trabalho.

O primeiro conceito é o de "garantia nacional" estipulado na alínea "r" do Artigo

1".

Artigo 1'- Definições
(r) Garantia nacional significa uma garantia que tem um credor sobre um bem
e que tenha sido constituída por uma operação interna contemplada em uma
declaração feita conforme o parágrafo 1'do Artigo 50 (BRASIL,2013)

Trata-se, portanto, de modalidade de garantia na qual o bem e, consequentemente,

os interesses de todas as partes envolvidas na operação, estão localizados no mesmo

Estado Contratante e registradas em um registro nacional. Ocorre que, a existência da

referida garantia depende de declaração expressa do Estado Contratante, no momento da

ratificação, aceitação ou aprovação do Protocolo Aeronáutico, de que os termos da

Convenção não serão aplicáveis às operações internas. Embora complexa a estrutura

utilizada pela Convenção para definir o conceito, em tennos rnais singelos é possível dizer

a garuntia nacional é aquela criada por uma operação que não envolve paftes estrangeiras

e que não é atingida pelas regras da Convenção e do Protocolo Aeronáutico, estando

sujeita, portanto, somente ao regramento nacional.

O Brasil náo fez a declaração exigida nos termos do Artigo 50. Deste modo, todas

as garantias constituídas, ainda que exclusivamente envolvendo partes brasileiras, estão

sujeitas às disposições da Convenção da Cidade do Cabo e do Protocolo Aeronáutico

(caso atendam aos requisitos formais específìcos e estejam inscritas no Registro

Internacional). Por fim, deve-se ter em mente que, pelo fato de o Brasil não ter feito a

declaração ao Artigo 50, uma garantia real constituída no Brasil não é, para fins da

Convenção, considerada uma "garantia nacional", posto que sobre ela se aplicarão os

termos da Convenção e do Protocolo Aeronáutico.

Outro conceito de signif,rcativa importância é o de "garantia internacional". A

definição trazida no Artigo 1o da Convenção se limita afazer referências a uma série de

outros artigos esparsos, estratégia que não possibilita identificar efiì uma simples análise

inicial qual o sentido lrazido pelo conceito. Para fins didáticos, foram avaliados maneira
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sistemática todos os artigos da Convenção e do Protocolo Aeronáutico para poder

construir um conceito certo de garantia intemacional. Após referida análise conclui-se

que garantia internacional é uma espécie de garantia real constituída por escrito, que

permite a identificação do bem e das obrigações garantidas, não sendo obrigatória a

descrição expressa do valor ou valor máximo garantido.

Vale dizer que a constituição de uma garantia intemacional se aperfeiçoa com o

simples cumprimento ao disposto no Artigos 2o e 7" da Convenção, não sendo necessária

nenhuma forrnalização adicional por meio de qualquer outro ato apartado.

Artigo 2'- A garantia internacional
1. A presente Convenção dispõe sobra a constituição e os efeitos de uma

garantia internacional sobre certas categorias de equipamentos móveis e
direitos acessórios.

2. Para os efeitos da presente Convenção, uma garantia internacional sobre
equipamentos móveis é uma garantia, constituída nos termos do Artigo 7",
sobre um bem suscetível de individuação que se inclua em uma categoria
de bens compreendida no parágrafo 3o e consignada no Protocolo;
(a) Conferida por uma pessoa que presta a garantia em um contrato

constitutivo de garantia real;
(b) Detida por uma pessoa que seja o vendedor condicional em um

contrato de compra e venda com reserva de domínio; ou
(c) Detida por uma pessoa que seja o arrendador em um contrato de

arrendamento mercantil.
Uma garantia que se insira nos termos da alínea "a" nâo pode se inserir
também nos termos da alínea "b" ou da alínea "c".

3. As categorias a que se referem os parágrafos anteriores são:
(a) Cascos de aeronaves, motores de aeronaves e helicópteros;
(b) Material ferroviário móvel; e
(c) Bens espaciais

4. A lei aplicável determina se uma garantia à qual se aplica o parâgrafo 2'
se insere nos termos da alínea '!a'!, (!b'! 

ou "c" daquele parágrafo.
5. Uma garantia internacional sobre um bem estende-se aos produtos da

indenização daqueie bem.

Artigo 7o - Requisitos formais
Uma garantia constitui-se como garantia internacional, nos termos da presente
Convençào, quando o contrato constituindo a garantia ou sobre ela dispondo:
(a) For feito por escrito;
(b) For relacionado a um bem sobre o qual a pessoa que presta a garantia real,

o vendedor com reserva ou o arrendadorpossam dispor;
(c) Permitir que o bem seja identihcado de conformidade com o Protocolo; e
(d) No caso de um contrato constitutivo de garantia real, permitir determinar

as obrigações garantidas, mas sem a necessidade de se consignar um valor
ou um valor máximo garantido (BRASIL, 2013).

Ante o exposto, é possível afirmar que os requisitos formais parc a constituição

de uma garantia internacional são extremamente simples. Tal simplicidade formal faz

com que muitas vezes uma garantia convencional constituída nos terïnos do Código

Brasileiro de Aeronáutica seja também uma garantia internacional, sujeita aos termos da

Convenção da Cidade do Cabo.
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Outro ponto relevante a ser destacado é que a constituição da garantia

internacional independe da existência de um instrumento específico, tal como usualmente

é feito nos casos de constituição de hipoteca ou alienação fiduciária.

No setor aeronáutico, em razão do elevado custo dos equipamentos, é incomum

que as companhias aéreas ou empresas de táxi aéreo sejam as proprietárias das aeronaves.

O que se verifica com frequência é a existência de contratos de arrendamento finnados

com empresas estrangeiras especializadas. Nos termos da Convenção, o simples

atendimento aos requisitos dos Artigos 2 e7n, ainda que no bojo do próprio contrato de

arrendamento, é suficiente para que seja reconhecida a existência da garantia

internacional. Ou seja, nenhum outro contrato será necessário se os requisitos formais da

Convenção forem cumpridos.

A criação da garantia internacional teve colno principal objetivo a

desburocratização do sistema de constituição de garantias, uniformizando as regras

aplicáveis a todos os Estado Contratantes. Embora as garantias convencionais

constituídas conforme as regras de cada Estado peÍnaneçam plenamente válidas, a

existência de um instituto jurídico comum a todos os Estados Contratantes facilita a
negociação entre as diversas partes da operação e confere maior grau de segurança

jurídica, implicando diretamente em diminuição de encargos para os tomadores de

empréstimos.

Os estudiosos que participaram da criação da Convenção da Cidade do Cabo e do

Protocolo Aeronáutico, cientes do funcionarnento do setor aéreo, marcado pela constante

movimentação dos bens entres diversos Estados, criaram um sistema internacional

informatizado de registro das garantias. O objetivo do sistema é dar publicidade a todos

os terceiros interessados sobre a possível existência de uma garantia internacional sobre

as aeronaves e seus motores. Em termos comparativos extremarnente simplificados, é

possível dizer que o registro internacional funciona como uma espécie de cartório de

registro de títulos e documentos em nível global.

O sistema criado recebeu o nome de Internacional Registry (Registro

Internacional). Sua sede física fica baseada na lrlanda, onde tambérn estão localizadas as

principais companhias de arrendamento de aeronaves do mundo. Embora possua sede

fisica, toda a sisternática de registro é realizada por meio da rede mundial de

computadores. As partes frequentemente envolvidas em operações no mercado

aeronáutico devem se inscrever e pagar uma taxa de adesão. l)ma vez concluída a
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inscrição, elas recebem um certificado digital que garante a segurança de todos os

procedimentos.

Os inscritos no sistema do registro internacional são, em sua grande maioria,

companhias aéreas, fabricantes de aeronaves e motores, companhias de arrendamento e

escritórios de advocacia, que normalmente se incumbem da coordenação de todos os

registros.

A inscrição da garantia internacional é baseada no consentimento das partes

envolvidas na operação, não sendo necessária a apresentação dos documentos

constitutivos da garantia. O sisterna limita-se a indicar a data de constituição da garantia,

o equipamento cedido em garantia, o garantidor, o garantido, e o detentor do direito de

fazer futuras alterações na inscrição. Com essa logística, a confidencialidade dos termos

contratuais é mantida, diferentemente do que ocoffe com o registro em cartório de registro

de títulos e documentos, mas é conferida publicidade aos terceiros da existência de uma

garantia sobre aquele equipamento.

A identifìcação do equipamento é feita por meio de um número de série único

conferido pelos fabricantes. Desta forma, não importa a sistemática de identificação que

cada Estado darâ ao equipamento, haja vista que o número de série será sempre o mesmo.

Em termos práticos, existindo uma garantia internacional, a parte responsável pelo

lançamento dos registros faz a inserção das infonnações no sistema e submete para

aprovação dos envolvidos, que deverão se conectar ao sistema online e consentir com a

constituição da garantia. Ao fìm do procedimento é ernitida uma certidão atestando a

constituição do gravame.
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7. A validade das garantias constituídas nos termos da Convenção da Cidade

do Cabo e as vantagens para o mercado aeronáutico brasileiro.

Muito embora as novas modalidades de garantia sobre equipamentos aeronáuticos

tenham surgido no contexto de urra convenção internacional, elas passaram a

formalmente integrar o direito pátrio quando da promulgação pelo Governo brasileiro do

Decreto n"8.008/2013. Como já exposto em capítulo anterior, uma vez internalizadas as

disposições de uma convenção, passam elas a integrar o ordenamento jurídico interno

com hierarquia inferior ao texto constitucional, rnas superior às leis. Partindo da prernissa

de que não houve qualquer vício quando da condução do processo que levou à

promulgação do Decreto n" 8.008/2013, e considerando a inexistência de qualquer

questionamento judicial acerca da sua constitucionalidade, é possível ahnnar que as

regras contidas no referido texto legal, incluindo aquelas que preveem uma modalidade

de garantia até então desconhecida pelo direito brasileiro, são plenamente válidas,

eficazes e oponíveis perante terceiros, desde que observadas todas as determinações

normativas.

Em vista do acima exposto, razoâvel admitir que, além das garantias

convencionais já amplamente conhecidas pelo direito pátrio, tais como a hipoteca

(convencional e legal) e a alienação fìduciária, sobre as aeronaves poderão ser

constituídas também as garantias internacionais, regulamentadas pelo Decreto nu

8.008i2013.

A adoção da Convenção e do Protocolo Aeronáutico pelo Brasil teve corro

consequência não só a criação de mais uma estrutura de garanÍia. A prornulgação do

Decreto resultou em maior confiança do mercado, sobretudo das instituições financeiras

e companhias de arrendamento, gerando inegáveis impactos positivos para as companhias

aéreas, fato que indiretamente beneficia os milhões de passageiros que utilizam o

transporte aéreo.

Embora o enfoque deste trabalho não seja os aspectos econômicos, inevitável

abordar o tema da Convenção da Cidade do Cabo sem ao lnenos mencionar um dos

principais beneficios ao qual o Brasil passou a fazer jus após compor o rol de países

signatários. Trata-se do desconto às operações de crédito à exportação envolvendo

aeronaves civis, regulado pela Organizaçã,o para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE).
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Ao aderir à Convenção, o Brasil passou a ser um país elegível para receber os

beneficios econômicos do Aircraft Sector UnderstanrJing, documento que engloba uma

série de disposições aplicáveis às operações de financiamento de aeronaves civis.

Além dos significantes beneficios acima, a adesão aos termos da Convenção da

Cidade do Cabo teve outro papel de extrema relevância para o mercado aeronáutico

brasileiro, qual seja, a demonstração para o mundo de que o Brasil está alinhado às

práticas intemacionais. Tal demonstração se traduziu em aumento da confiança dos

financiadores e, sobretudo, das companhias de arrendamento, o que implica em condições

mais vantajosas de negociação e disponibilização de aeronaves mais modernas.

Como se pode observar, são inúmeras as vantagens que acompanham aqueles que

se sujeitam aos termos da Convenção da Cidade do Cabo. No entanto, o cenário poderá

ser um pouco diferente para o Brasil nos próxirnos anos por conta do recente pedido de

recuperação judicial da Oceanair Linhas Aéreas S.A. (Avianca Brasil). Trata-se do

primeiro caso expressivo envolvendo a discussão de temas de direito aeronáutico pelo

judiciário brasileiro após a adesão do Brasil à Convenção.

Até a data de elaboração deste trabalho, inúmeras decisões judiciais contrárias às

disposições expressas da Convenção e do Protocolo Aeronáutico foram proferidas, fato

que começou a causar enorrne desconfiança do mercado internacional. Embora relevante

a discussão que envolve a recuperação judicial da Avianca Brasil, optou-se por não

adentrar em maiores detalhes, haja vista tratar-se de caso recente e que será amplamente

debatido pelas autoridades judicias e administrativas pelos próximos anos, enquanto

perdurar o processo.



31

8. Considerações finais

O mercado aeronáutico mundial é extremamente concentrado, sobretudo o setor

de aviação comercial, dependente direto de duas grandes fabricantes de jatos comerciais,

quais sejam, a americana Boeing Company e a francesa Airbus Industries. A brasileira

Embraer, embora expressiva, se destaca somente no segmento de aviação comercial

regional, não dispondo ainda em seu portfólio de aeronaves capazes de percorrer longas

distâncias e utilizadas pelas companhias aéreas para viagens internacionais. E a

concentração não se restringe somente ao setor de fabricação.

Não são muitas as empresas especializadas em arrendamento de aeronaves que

possuem capacidade de oferecer boas condições negociais e aeronaves modernas e em

quantidades razoáveis para atender ao mercado, em crescente processo de evolução.

Especificamente sobre o mercado aeronáutico brasileiro, é sabida a dificuldade

fìnanceira frequente das companhias aéreas. Casos como os das extintas VARIG, VASP,

Pantanal e BRA são evidência de que o setor, embora em crescirnento, sempre dialoga

com momentos de dificuldade. Um exemplo recente é o da Avianca Brasil, que enfrenta

turbulento processo de recuperação judicial.

A dificuldade financeira das companhias tem duas grandes causas, ambas coln um

denorninador comum, o constante enfraquecimento do Real frente ao Dólar norte-

americano. As duas causas as quais nos referimos são o preço do combustível de aviação

e o valor das parcelas de arrendamento, representantes da maior parte das despesas das

companhias.

O alto valor dos equipamentos aeronáuticos (aeronaves e motores) e os frequentes

casos de insolvência envolvendo companhias aéreas foram fatores que levaram à

mobilização do mercado aeronáutico, sobretudo por parte dos fabricantes, financiadores

e companhias de arrendatnento, que são, af,rnal, os maiores prejudicados pelos

inadimplementos das companhias aéreas. A constante preocupação dos players coln as

mais variadas e divergentes regras de proteção aos credores levou ao surgimento da

Convenção da Cidade do Cabo, desenvolvida pela UNIDROIT na tentativa de

uniformizar as norrnas aplicáveis, conferindo maior estabilidade ao lreÍcado, decorrente

do aumento da previsibilidade e segurança jurídicas. As regras da Convenção,

especialmente no tocante à proteção dos direitos de garantia, são de extrema relevância
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para o mercado aeronáutico e se traduzem em uma série de beneficios econômicos

concedidos aos países aderentes e cumpridores de suas disposições.

Urna das principais mudanças observadas pelo Brasil quando da adesão foi a

criação de uma nova modalidade de garantia, qual seja, a garanTia internacional, que

requer menos formalidades para ser constituída, ao mesmo tempo em que é regulada por

uma série de disposições criadas com objetivo de fornecer aos credores maior segurança

jurídica e maior expectativa de recebirnento de seus créditos ante uma eventual

insolvência dos devedores. A tendência desburocralizante da Convenção e a

uniformização das regras são os seus principais pilares.

A recente adesão pelo Brasil impossibilita uma profunda e detalhada abordagem

acerca da real efetividade da Convenção e do Protocolo Aeronáutico, pois são poucas,

quiçá inexistentes, as discussões no judiciário que envolvam o tema. Embora não se possa

prever qual será o cenário nos próximos anos, fato é que a Convenção da Cidade do Cabo

estabeleceu novas condições para a constituição de garantias sobre aeronaves e motores,

criando regras até então desconhecidas pelo direito brasileiro.

A validade das novas modalidades de garantias criadas pela Convenção da Cidade

do Cabo nunca foi posta à prova no judiciário e existe urna explicação mercadológica

paratal fenômeno.

A Convenção, embora inovadora e fundamental para o avanço do mercado

aeronáutico, ainda é extremamente recente no cenário jurídico brasileiro, fator que

impede que a sua eficácia seja plenamente demonstrada. Outro fenômeno que contribui

para a ausência de questionamentos sobre a validade das garantias constituídas nos termos

da Convenção é a pratica adotada pelos agentes do segmento aeronáutico. Embora

reconhecida a validade da Convenção por meio da promulgação de decreto que a

incorporou ao sistema jurídico brasileiro, a aplicação de suas regras ainda é preterida em

favor das garantias convencionais já consolidadas na doutrina e na jurisprudência e sobre

as quais praticamente não existem questionamentos, quais sejam, a hipoteca e a alienação

fiduciária.

A prática demonstra que a melhor forma de proteger o interesse dos credores é

constituindo garantias convencionais e já conhecidas pelo mercado, estratégia que

consequentemente diminui a importância e o questionamento sobre a validade das

garantias intemacionais previstas na Convenção da Cidade do Cabo.
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Fato é que o mercado brasileiro ainda está em fase de adaptação de uma nova

realidade fátlica e jurídica que surgiu com a adoção das regras da Convenção. Alguns

beneficios já puderam ser observados, sendo o mais relevante a qualificação do Brasil

para a lista de descontos da OCDE.

Todas os dispositivos normativos com características inovadoras demoram para

ser completamente compreendidos e aplicados pela comunidade jurídica. Fenômeno

semelhante ocorre com a Convenção da Cidade do Cabo, que tem o potencial de

reestruturar todo o mercado de financiamento de equipamentos aeronáuticos, trazendo

regras de complexidade signihcativamente reduzida e elevado grau de objetividade e

previsibilidade, características que são muito bem vistas pelos agentes de mercado.

O futuro da Convenção no Brasil ainda está em fase construção, e o

comportamento dos diferentes segmentos envolvidos (instituições financeiras,

arrendadores, companhias aéreas, agências reguladoras, escritórios de advocacia e Poder

Judiciário) será de extrema relevância para definir o seu sucesso (ou fracasso). As regras

da Convenção jâ têm sido aplicadas, mas as operações que envolvern a constituição de

garantias sobre aeronaves continuam intimamente ligadas às garantias convencionais

previstas nos diplomas legais brasileiros.
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