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NOTA PRGVIA 

De 9 a 28 de Maio do ano correnre, reve lugar, em Otava, com a 
porricipac80 de cinquenra e cinco Esrados, uma Conferincia Diplon~drica 
que aprovou uma convenfcio sobre "facroring" inrernacional e ourra sobre 
"leasing" inrernacional. 

0 s  projecros que serviram de ponro de parrida b ConferZncia provi- 
nham de comiss6es de periros governamenrais formadas no Bmbiro do Ins- 
liruro Inrernacionalpara a Unijicacdo do Direiro Privado (Unidroir). Pelo 
que loco ao "leasing", o inicio dos rrabalhos no seio do Unidroir darava de 
1974 e o da fuse de reunicies de peritos governamenrais de 1985. 

Tendo lido oporrunidade de parricipar nus reunicies de 1986 e 1987 e no 
parre do ConferZncia Diplomdrica dedicada ao "leasing" e rendo, desde 
Ppoca anrerior, vindo a presrar uma especial arenccio a esra jigura contra- 
rual, achdmos que deveriamos fazer algo pela divulgaqcio da Convenccio 
em causa. A oppio quanro ao meio recaiu napresenre rraduqcio anorada. 

As observaq6es relarivas ao pre6mbulo e aos dois primeiros capirulos 
do Convenccio visam ncio apenas uma primeira inrerpreraqio como a com- 
paraqcio com as soluccies do direiro porrugu6s. As relalivas ao capilulo 
rerceiro, por o autor se senrir peregrino nu matdria, cingem-se (com excep- 
ccies "auto-explicarivas") a remisscies para a Convenccio sobre o Direiro 
dos Trarados assinada em Viena em 1969, para a ConvenqEo d m  N a ~ ~ i e s  
Unidas sobre os Conrraros de Compra e Venda Inrernacional de Mercado- 
rias assinada em Viena em 1980 (quefoi afonre maisprdxima do capilulo 
em causa) e para os comenririos de Maria Angela Benro Soares e Rui 
Manuel Moura Ramos hr disposi@es esjinais desra ljllima convengcio (no 
livro Conrraros Inrernacionais, Coimbra. 1986, que cilamos, e, antes, no 
n.O 6 de Documenrap70 e Direiro Comparado). 
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Apresenramos ainda cerras noras de rradugrio - adianrando, desde 
jd, nesre Bmbiro, que rraduzimos por "locaccio jinanceira" "Jinancial 
leasingV/"crddir-bail': por "conrraro de locacrio jinanceira" "leasing agree- 
menr"/"conrrar de crddir-bail': por "locador" "lessor"/"crddir-bailleur': por 
"locatirio" "lessee"/crPdir-preneur': por "loca~rio financeira de equipa- 
menro" "financial leasing of equipmenr"/"crPdir-bail mobilier", por 
"operacrio" "rransacrion"/"opProrion': por "conlralo" "agreemenl"/"con- 
rrar" por "direito" "law"/"loi", por "equipamenro" "equipmenr"/"marPriel" 
e por "obrigac&s" "du~ies"/"obliga~ions". 

Para rerminar esra brevissima explicacrio privia, resra-nos dar conla 
de que, apesar de as vers6es originais em inglzs e em franc& rerem valor 
igual, romimos comoprimeira base de rrabalho o rexlo inglts e lhe demos 
prevaltncia, nas mais d m  vezes em que rivemos de oprarpor dois senridos 
nrio coincidenres. Para assim procedermos, ha.veimo-nos nZo apenas no 
pardmetro inrerprerarivo jirodo pelo art. 33. II", do ConveneZo sobre o 
Direiro dos Trarados como em, do ponlo d(*'.~.;sra do ')rocesso gendlico", 
o lexro inglgs sse anlerior ao francts. 

A CONVENCAO DO UNlDROlT SOBRE 
LOCACAO FINANCEIRA INTERNACIONAL 

os ESTADOS PARTES NESTA CONVENCAO 

RECONHECENDO a importincia da remoqHo de certos obstLulos 
juridicos A IocaqHo financeira internacional de equiparnento, mantendo 
sirnultaneamente o equilibria de interesses entre as diversas partes na 
o~era@o, 

TEND0 EM CONTA a necessidade de tornar a IocaqHo financeira 
internacional rnais acessivel, 

CONSCIENTES de que as regras juridicas que regem o contralo de 
loca@o tradicional t&m de ser adaptadas As relaqaes triangulares especifi- 
cas criadas pela operaflo de IocaqHo financeira, 

RECONHECENDO, consequentemente, a convenitncia da formula- 
qBo de certas regras uniformes, primacialmente no que ioca aos aspectos 
de direito civil e comercial da loca@o financeira internacional, 

ACORDARAM no seguinte: 

0 pr?mbulo anuncia o objecro da ConvenqZo: cerros aspecros das 
operaq6es inrernacionais de "1easing"financeiro rriangular. ~ e c o m ~ o n d o  
esra ajirmacrio: 
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a) A Convenpio apenas obrange o "leasing" triangular ou rriparrido, 
deixando, assim, de lado o chamado "lease-bock': em que locari- 
rio e fornecedor coincidem. Tal resulra do art. I.. n.O I .  (Sobre a 
reconduribilidade no direiro porrugu?~ do "lease-back" 6 loca~rio 
jinonceira, v. o nosso A locafriojinanceira-estudo juridic0 do "lea- 
sing"financeiro. Lisboa. sld - mas 1983 -, pigs. 54 e segs.); 

6)  A ConvenqZo apenas abrange operag6es inrernacionais. Tal resulra 
do art. 3; 

c) A Conven~rio apenas abrange o "leasing"j7nanceiro. To1 resulta do 
referida narureza triangular (que exclui que o locador produza o 
equipamenro ou o tenha em "srock'> e e' conjirmado querporpre- 
ceiros relaricos ao seu rimbiro de aplicagrio (art. I., n.O 2), quer pelo 
prdprio regime rracado (que, de ourro modo. seria globalmenre 
inexplicivel); 

d) A ConvenqZo apenas abrange cerros aspecros das opera~6es em 
causa. To1 resulra de virios preceiros, nomeadamenre dos arrs. 6. 
n.O 2, 7 e 8. 

ARTIGO I 

1. Esta Convengio rege a operaGHo de locapio financeira, tal como C 
definida no paragrafo 2, na qua1 uma parte (o locador), 

a) de acordo com as i n d i c a ~ k s  da outra parte (o locatirio), celebra 
um contrato (o contrato de fornecimento) com uma terceira pane 
(O fornecedor), segundo o qua1 o locador adquire dquinas ,  bens 
de capital ou outro equipamento (o equipamento), em termos 
aprovados pelo locatario na medida em'que a este digam respeito, e 

b) celebra um contrato com o locatario (o contrato de Ioca~Ho finan- 
ceira) atribuindo a este o direito de utilizar o equipamento contra 
o pagamento de rendas. 

2. A operagio de locafio financeira referida no parigrafo anterior 6 
uma operagio que apresenta as seguintes caractedsticas: 

a) o locatirio escolhe o equipamento e o fornecedor sem se basear 
determinantemente na cornpetencia e no juizo do locador; 

b) o equipamento t adquirido pelo locador em relagio corn um con- 
trato de locagio financeira, celebrado ou a celebrar entre o locador 
e o locathrio com o conhecimento do fornecedor; e 

c) as rendas a pagar por f o r p  do contrato de locagio financeira sHo 
calculadas de modo a ter especialmente em conta a amortizacHo 
da totalidade, ou de parte substantial, do  custo do equipamento. 
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3. Esta ConvenqHo aplica-se independentemente de o locatario ter ou 
vir a adquirir o direito a comprar o equipamento ou a man@-lo em loca- 
@o por novo prazo e independentemente de tal suceder contra preqo ou 
renda de valor simb6lico. 

4. Esta Conveneo aplica-se a operaqBes de IocaqHo financeira relati- 
vas a qualquer equipamento, ii excepqHo do que se destine a ser utilizado 
primacialmente para fins pessoais, iamiliares ou dombsticos do IocatArio. 

A. Traduzimos por "mdquinm, bens de capital ou ourro equipa- 
menro" "planr, capital goods or orher equipmenr"/"bien d'dquipmenr, du 
marPrie1 ou de I'ourillage", por "comper3ncia e juizo" "skill and judgmenr'i 
/"compd~ence" e por "direiro" "oprion'~factullP" 

B. 0 art. I.. conjuntamenre com os arts. 2 e 4, rrara do dmbito mate- 
rial de aplica~to da ConvenccTo. 

No n." I esrabelece a narureza rriangular do operaqto e delimila-a 
rambdm em funqto do seu objecro, delimiraqcTo esra que Pprecisada pelo 
n.O 4. Cfr. o art. 2 do Dec.-Lei 171179, de 6 de Junho, e o art. 2, alinea a), 

1 '  da Convenpio de Viena de 1980. 

No n.O 2 avanpa no circunscripio dafigura, mas alravds de um pro- 
cesso descririvo muiro caureloso: n50 exclui alguma infervenqto do loca- 
dor no escolha do equipamenro e do fornecedor (alinea a)); abre espaco 
para vdrios ripos de conexto enrre os conrraros de fornecimenro e de loca- 
qrio financeira (alinea b)); abrange n to  apenas o "/iull-pay-our leasing" 
como ourros modalidades de "leasing': embora pareqa clara a inrenqcTo de 
sd rer em visra o "1easing"financeiro (alinea c)). Cfr., com as alineas a) e 
b), o art. I e, com a alinea c), os arts. 10, n.O 1,e 11, n.O 2, do Dm.-Lei 
171179. 

0 n.O 3 P uma clariJ7caqto dos n.03 1, alinea b), e 2, alinea c). Com 
efeieiro, por elefica esclarecido, sem margem para dchidas, que, para efiiros 

! da aplicapio da Convenqrio. d indferente que o locardrio renha ou ncTo 
i direiro a comprar o equipamenro ou a impor a renova~cTo da loca~to, bem 
I como o valor da conrraparrida que ele devapagar por ranro. Por esra via, 
I! alicis. superam-se as dificuldades resulranres de vdrios direiros caracreriza- 

rem conrradiroriamenre a figura que, sugerindo uma falsa equivalSncia, 
apodam igualmenre de "leasing". Na verdade, hd sisremas juridicos (v.g. o 
inglfis) em que a exisr3ncia de um direiro de aquisigto acoplado b locaqto 
obsra b qualijicaqto como "leasing", alguns (corno o porruguSs) em que a 
exisrfincia desse direiro P um elemenro essencial dajigura e ourros (como 
os de quase rodos os Orados do EUA) em que a narureza simbdlica do 
conrraparrida a pagar pela aquisiqao [em reflexes imporranres (a conside- 
raqto do "leasing" como "securiry"). Sobre os diversos conrelidos dajigura 
nos vdrios direiros, v. A locapiojnanceira ..., prigs. 19 a 33. 

ARTIGO 2 

Havendo uma ou mais operaqBes de sublocaqHo sobre o mesmo equi- 
pamento, esta ConvenqHo aplica-se a cada opera~Bo que seja uma opera- 
G o  de locaqio financeira e que esteja, por si prbpria, submetida a esla 
ConvenqBo como se a pessoa de quem o primeiro locador (tal como defi- 
nido no paragrafo 1 do artigo precedente) adquiriu o equipamento fosse o 
fornecedor e como se o contrato ao abrigo do qua1 o equipamento foi 
adquirido fosse o contrato de iornecimento. 

Como dissemos na nora anterior, esre arrigo rrara ainda do limbiro 
marerial da Convenqcio, eslendendo-o bs sublocaq5es flnanceiras). Dele 
resulra que, em rais siruaq5es, do ponro de vista dos sublocardrios, os loca- 
dores financeiros inrermidios (isro P, aqueles que nEo sejam parres no 
rilrimo conrralo de locaqto) srio "desconsiderodos", ja que o primirivo for- 
necedor r a  pessoa de quem o primeiro locador adquiriu o equipamenlo") 
P rrarado como se fora o fornecedor de coda sublocardrio, podendo cada 
um desres exercer conrra aquele os direiros que a Conveneto reconhece ao 
locardrio conrra o fornecedor (v. art. 10). 

ARTIGO 3 

1 .  Esta ConvenqBo aplica-se quando o locador e o locatario t&m 0s 
seus estabelecimentos em Estados diferentes e: 

a) esses Estados e o Estado no qua1 o fornecedor tem o seu estabele- 
cimento sHo Estados Contratantes; ou 
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b) tanto o contrato de fornecimento como o contrato de locaq?io 
financeira sHo regidos pelo direito de um Estado Contratante. 

2. Nesta ConvenqHo, a refertncia ao estabelecimento de urna parte, se 
a mesma tiver mais de um estabelecimento, entender-se-a feita ao que 
tenha a relaqgo mais pr6xima com o contrato em causa e a sua execuqHo, 
tendo em conta as circunst2ncias conhecidas ou tidas em vista pelas partes, 
antes ou no momento da conclusHo do mesmo contrato. 

0 arr. 3 rrara do bmbiro espacial de aplicapio da ConvenqCo. Hd um 
requisiro invaridvelpara to1 aplicapio: que o locador e o locarcirio fenham 
os seus esrabelecimenros em Esrados diferenres. Isro mosrra que no opera- 
ctio de Ioca~Cojinanceira os conrraros de loca~Cojinanceira e de forneci- 
menro ntio r6m peso id6nrico - P o primeiro que Po cenrro do operaqCo, 
no senrido de ser ele a dererminar a especijicidade do regime desra. 

A verificapio do requisiro invaridvel nCo P, pordm, sujicienrepara que 
a Convenpio se aplique, sendo ainda necessdrio que ocorra alguma das 
circunsrtjncias referidas nos alineas do n.O I .  

Cfr. o art. I do Convenpio de Viena de 1980. 

ARTIGO 4 

I .  As disposiqdes desta ConvenqHo nHo deixam de ser aplicaveis pelo 
simples iacto de o equipamento ser incorporado num im6vel ou se tornar 
palie integrante de urn im6vel. 

2. As questdes relativas a o equipamento ser ligado ou incorporado 
num irn6vel e i s  relaqdes do locador corn os titulares de direitos reais 
sobre o im6vel sHo regidas pelo direito do Estado em que esse im6vel se 
situe. 

A. Traduzimos por "o equipamento ser incorporado num imdvel ou 
11 

se tornar parfe inregranre de um imdvel' the equipment has become a 
jixrure to or incorporated in lans'/"incorporarion ou de la jixarion du 
matiriel 6 un immeuble". 

B. 0 art. 4 versa ainda o Gmbiro marerial de aplicaqtio da Convenqtio 
e por ele se vC que n i o  P feliz a expresstio francesa "crddir-bail mobilier". 

No verdade, e ao menos do ponro de vista das caregorias juridicas porlu- 
guesas (arf. 204, n.- 1, alinea e), e 4 do Cddigo Civil), o objecro do opera- 
ctio pode fornar-se num imdvel que nem por isso a ConvencCo deixa de 
ser aplicdvel. 

No n.O 2 consagra-se uma norma de con/liros, recorrendo 6 solupio 
rradicional de mandar reger as quesrces sobre direiros reais pela "/ex rei 
sirae': 

ARTIGO 5 

I. A aplicaqHo desta ConvenqHo s6 t aiastada se cada uma das partes 
no contrato de fornecimento e cada uma das partes no contrato de IocaqZo 
financeira der o seu acordo a tal aiastamento. 

2. Quando a aplicaqHo desta ConvenqHo nHo tenha sido afastada nos 
termos do paragraio precedente, as partes podem, nas suas relaqdes reci- 
procas, aiastar ou modificar qualquer das suas disposiq8es, i excepqHo do 
que se prevt nos artigos 8 ,  parAgrafo 3, e 13, paragrafos 3, alinea b), e 4. 

0 art. 5 frara do "grau de imperafividade" da Convengtio. Para que a 
sua aplicapio seja afasrada "in totum", exige o arrigo que cada uma das 
rrCs parres nisso acorde. NCa ofasrando inregralmenle a Convenp?o, 
podem as parfes,no que foca 6s normas que se apliquem bs suas reIagGes 
confrafuais reciprocas, derrogd-la, excepro nos casos das disposi@es enun- 
ciadas. Nore-se que esras disposi~Ges evidenciam, sd por si, a sua nafureza 
injunriva. 

ARTIGO 6 

I .  Na interpretaqzo desta Conven@o ter-se-80 em conta o seu objecto, 
os seus fins, tal como sHo enunciados no preimbulo, o seu caracter inler- 
national, a necessidade de promover a uniformidade da sua aplicaq80 e 0 

respeito pela boa f.6 no comtrcio internacional. 

2. As questaes relativas i s  mattrias regidas por esta ConvenG30 que 
nela nHo estejam expressamente resolvidas devem ser decididas de acordo 
com os principios gerais em que ela se baseia ou, na austncia de tais prin- 
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b) no que toca a aeronaves que estejam registadas nos termos da 
Convenqtio sobre Avia@o Civil lnternacional concluida em Chi- 
cago em 7 de Dezembro de 1944, seja o Estado no qua1 esteja 
efectuado tal registo; 

c) no que toca a qualquer outro equipamento de um tipo que habi- 
lualmente seja deslocado de um Estado para outro, incluindo 
motores de aeronaves, seja o Estado no qua1 o locatirio tenha o 
seu estabelecirnento principal; 

d)  no que toca a qualquer outro equipamento, seja o Estado no qua1 
o equipamento se encontre situado. 

4. 0 parigrafo 2 nHo prejudica as disposiq6es de qualquer outro tra- 
lado, nos termos das quais os direitos reais do locador sobre o equipa- 
mento devam ser reconhecidos. 

5. Esle artigo nHo prejudica a prefertncia dos credores que tenham: 

a) um direito de reten~Ho ou oulro direito real de garantia sobre o 
equipamento, de origem conventional ou nHo, desde que nHo 
resultantes de um processo executive ou de outra forma de 
apreensHo judicial, ou 

b) qualquer direito de apreensHo, reten@o ou disposigHo atribuido 
especilicamente em rela@o a embarcaq6es ou aeronaves, segundo 
o direito aplicivel por forqa das regras de direito international 
privado. 

A. Traduzimos por "represenranre da massafalida" "trustee in bank- 
ruprcy"/"syndic de faillire", por "esrejam munidos de rirulo execu- 
rivo ou fenham obtido a apreenscio judicial" "have obraineid an 
arrachmenr or execurion"/'porreurs d'un rirre exicuroire dPjnirif 
ou provisoire", por "embarcag&s regisradas" "registered ship"/"navi- 
res er bureaux immarriculds", por "direiro de retengcio ou ourro 
direiro real de garanria" "lien or security inreresl"/>rivilt?ge ou 
sfireti mobi/it?re", por "de um processo execurivo ou de umaforma 
de apreenscio judicial" "of an atrachmenr or execurion"/"d'un titre 
exdcutoire defnirif ou provisoire" e por "direiro de apreenscio, 
rerengao ou disposi~cio" "right of arrest, detention or dispositionw/ 
/"droir de saisir, retenir ou de disposer". 

B. Abrindo o capirulo nuclear do ConvengCo, relarivo aos direiros e 
obrigag6es dasparres, o arr. 7 rrara do oponibilidade a rerceiros dos direi- 
ros reais do locador (mostrando assim que a Convengcio nndo regula apenas 
as relag6es enrre asparres). Trara-se de uma mardria em que o consenso P 
dflcil, querpelo que roca h conciliagcio dos inreresses envolvidos, quer pelo 
que roca h comparibilizagcio das caracterisiicas ricnicas dos vdrios direitos 
nacionais. 

Contudo, a Convengndo nao podia evitar abordar este ponto quente, 
porque ele esrd ligado b prdpria razndo de ser do "leasing": a seguranga do 
financiador face ao financiado e em concurso com os demais credores 
desre voi a busca de to1 seguranga que, pelo menos em grande medida. 
jusrijicou o aparecimento e derermina a expanscio desra forma juridica). 0 
locador, permanecendo, duranre todo o period0 dofinanciamen~o, titular 
do direiro de propriedade sobre o equipamento, prerende poder realizar os 
seus crPdiros arravPs da recuperagcio do bem locado. 

Mas, P rambPm o cardcrer "disfuncionalizado" de ralpropriedade que 
leva a que seja frequenremenre posra em caum a sua narureza, sendo as 
rentativas de re-qualijicagcio especialmenre fdceis (sem prejuizo de rerem 
lugar universalmente) naquelas ordens juridicas que absorveram 06) 
expressamenre a urilizagcio do direiro de propriedade parafins de garantia 
ou que conhecem a possibilidade de cindir este direiro sem dar lugar b 
criagcio de novos direiros qualirarivamenre diversos. 

Por ourro lado, P sabido que ordens juridicas h6 em que o principio 
'posse vale rirulo" se faz senrir de mod0 a desguarnecer quase roralmenre o 
proprierdrio conrra os acros de alienapio ou oneragcio por parte daqueles a 
quem tenha conjiodo os seus bens. 

A esra luz, o reor geral deste artigo P bem compreensivel: ncio seria 
possivel, sem gravissimos equivocos, qualijicar como de propriedade os 
direiros do locador (e a urilizagndo da expressto direiros reais - "real 
rights" - P jd uma cedtncia dos paires de direito anglo-americano), jd 
porque os mesmos ncio scio sempre iguais, jd porque o seu regime e a sua 
qua/@cagcio scio divergenres; de igual modo, ncio seria possivel consagrar 
umaprevaltncia absolura dos mesmos; mas, a ourro tempo, seria volar ao 
insucesso uma ConvengEo que ncio reconhecesse, art! algum ponto, os 
direiros dos locadores sobre os equipamenros. 
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I' 0 arrigo pode ser resumido, dizendo que ele: a) consagra (no n.O I) a 
!I regra da oponibilidade; b) em cerros casos (n.". 2 e 3), subordina ral oponi- 

bilidade ao cumprimenro de regras de publicidade; c) esrabelece cerras 
excepq6es 'es regra (n.O 5). 

No direiro porruguSs, v. o art. 9. n.O I .  do Dec-Lei 171/79 e, especifi- 
camenre sobre auromdveis, o art. 5, n.O I, alinea d), e n.D 2, do Dec.-Lei 
54/75, de 12 de Fevereiro (no redocc60 do Dec.-Lei 461/82, de 26 de 
Novembro). e os arts. 18, n.O 5, e 42. n.O 5. do Decrero 55/75, de 12 de 
Feveireiro (no redacgio do Decrero 130/82. de 27 de Novembro). Julga- 
mos que, no nosso direiro, a aushcia de regisro da locaqdo jinanceira 
mobiliiria n60 preclude a oponibilidade do direiro de propriedade. A n6o 
se julgar esra forma de publicidade legal meramenre enunciariva @ara uri- 
lizar a express60 de Oliveira Ascensdo. Direiro Civil - Reais, 4.' ed., 
Coimbra, 1987, pig. 345), hi-de enrender-se que ela apenas condiciona a 
oponibilidade a rerceiros das posiq6es conrraruais. 

A mais complera discuss60 da mariria que conhecemos foi feira, para 
o direiro francts, por Dani6le CrPmieux-lsrael, Leasing el crPdir-bail mobi- 
liers, Paris. 1975, pigs. 139 e segs.. 

C. 0 "ComirP Maritime Inrernacional" recomendou 'es Confertncia 
Diplomririca que excluisse as embarca@es do dmbiro da Convenp70, rendo 
em vista a muito especial configuraqrio de alguns contraros que as rtm 
como objecto, conjigurag60 essa que, nomeadamenre, poderia levar a 
considerar-/he submeridas operaq6es de narureza diversa da do "leasing". 
Como se vfi pelo n." 3, alinea a), a Conferfincia ndo seguiu ral parecer, 
rendo-se limirado b precaupio em que consisre o esclarecimenro nessa ali- 
nea colocado entrepare?n!eses. 

Sobre o "leasing" de navios, enrre nds, v. o artigo de Mdrio Raposo, 
assim inrirulado, no Bolerim da Ordem dos Advogados, n.4 25, Abri111984. 

D. Portugal Pparre no Conven@o sobre Avia~60 Civil Inrernacional 
assinada em Chicago em 7 de Dezembro de 1944. A aprova~6o foi feira 

, I  pelo Dec.-Lei 36.158, de 17 de Fevereiro de 1947, e a ralijica~60 publicada 
no Diirio do Governo. I.' SPrie, de 28 de Abril de 1948. 

E. Por fugir b regra de confliros rradicional, P de desracar a alinea c) 
do n.a 3. 

! 

I .  a) A nHo ser quando esta Convengo ou o contrato de loca$Ho 
financeira disponham em contririo, o locador nHo C responsivel 
perante o locatirio por danos ligados ao equipamento, salvo na 
medida em que o locatirio tenha sofrido danos em consequtn- 
cia de ter confiado na compet&ncia e no juizo do locador e de o 
locador ter intervindo na escolha do fornecedor ou do equipa- 
mento. 

b) 0 locador nHo 6 ,  na sua qualidade de locador, responsivel face a 
terceiros pela morle ou danos, pessoais ou patrimoniais, causados 
pelo equipamento. 

c) As disposiq6es precedentes deste parigrafo nHo regulam a respon- 
sabilidade do locador noutra qualidade que nHo a de locador, 
nomeadamente na de propriethrio. 

2. 0 locador garante que o gozo da coisa pelo locathrio nHo serh 
perturbado por pessoa que tenha titulo ou direito prevalecente ou que 
pretenda ter titulo ou direito prevalecente e aja ao abrigo de decisHo judi- 
cial, desde que tal titulo, direito ou pretensHo nEio derive de acto ou omis- 
sHo do locathrio. 

3. As partes nHo podem afastar ou modificar as disposig6es do pari- 
grafo precedente na medida em que o titulo ou direito prevalecente derive 
de um act0 ou omissHo do locador que seja intencional ou gravemente 
culposo. 

4. As disposi$6es dos parhgrafos 2 e 3 n2o prejudicam as obrigaq6es 
mais amplas que impendam sobre o locador relativamente ao gozo da 
coisa e que sejam imperativas segundo o direito aplicivel por for$a das 
regras de direito international privado. 

A. Tal como no art. I, traduzimos por "compertncia e juizo" "skill 
and judgmenr"/"compPlence". 

B. 0 art. 8, n.O I, rrara de ourro problema (ou melhor, de um con- 
junro de problemas) que rambdm esri no ndcleo do "leasing": a 
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responsabilidade do locador, quer peranre o locardrio, quer peranre lercei- 
ros, pelos prejuizos "causados" pelo equipamenlo. Essa responsabilidade 
desdobra-se, pois, nas verrentes conrrarual e extra-conrrarual. 

No que loco bquela, o problema P vulgarmenre apresenrado nos 
vdrios direiros nacionais - que, P bom lembrar, no sua quase roralidade. 
ncio rim regras especifcas sobre os aspecros conrraruais do "leasing" - 
como o do validade das cldusulas exonerardrias. 

No que respeira 6 responsabilidade exrra-conrrarual, o problema mais 
comum reside na aplicabilidade das regras que a ligam 6 propriedade. 

A alinea a) resolve as quesr6es de responsabilidode contrarual em 
causa, isenrando dela o locador, except0 nas siruaq6es (ncio paradigmdri- 
cas) em que ele ncio se renha remerido a um papel de mero financiador. 
Similarmenre, quanro 6 disposiqcio-regra, para o direiro porruguts, v. o art. 
20 do Dec.-Lei 171179. 

As alineas b) e c) resolvem a quesrcio da responsabilidade exrra- 
-conrrarual de mod0 que nos parece ncio inreiramenre claro, mas que jul- 
gamos poder resumir dizendo que afirmam a irresponsabilidade do loca- . 
dor, sem prejuizo da aplicabilidade das regras dos direiros nacionais, 
designados pelas normas de conflito do foro, que regulem a marhia. De 
tais regras ncio sZo, porPm, aplicdveis, as que liguem a responsabilidade 6 
qualidade de locador. Julgamos que, no direito portuguts, o locador 
financeiro ncio P civilmenre responsdvelpelos danos "causados" pelo equt 
pamenro a rerceiros, pois que no nosso direito nenhuma norma liga a 
responsabilidade dpropriedade (no caso dos veiculos, a ligarcio P 6 "direc- 
qcio efecriva", que, julgamos, o locadorfirtanceiro ncio [em; lembre-se, con- 
tudo, que hd quem, como parle do jurisprudtncia e Anrunes Varela -Das 
obrigac6es em geral, vol. I, 5.' ed., Coimbra, pdg. 622 - aflrme que no 
aluguer o veiculo P urilizado ranto no inreresse do locardrio como no do 
locador e que qualquerdeles lem a direcccio efecriva). 

Por tilrimo, note-se, no rjmbiro do direiro comunitdrio europeu, que a 
Directiva 85/374/CEE que se refere 6 responsabilidade do produror por 
produros defeiruosos, responsabiliza aqueles que imporrem para a Comu- 
nidade produlos ao abrigo de um conrraro de "leasing", assimilando-os a 
produrores (art. 3, nl'2). 

C. 0 s  n."' 2 a 4 rraram ainda do responsabilidade conrrarual do loca- 
dor,rhr agora no que se refere aperrurbac6es do gozo da coisa pelo locard- 
rio que provenham de pessoa "que renha rirulo ou direiro prevalecenre ou 
que prerenda rer rirulo ou direiro prevalecenre e aja ao abrigo de deciscio 
judicial': A regra - revelando que ncio se arribui aos direiros reais do 
locador uma mera funqcio de garanria - Pa do responsabilidade, excepcio- 
nando-se a hipdrese de ral rirulo, direiro ou prerenscio derivar de acro ou 
omisscio do locardrio ( n D  2). 

As parres apenas podercio afasrar tal responsabilidade no que roca a 
aclos ou omiss6es do locador que ncio sejam inrencionais ou gravemenre 
culposos (no  3). 

AlPm disso, ressalva-se a aplicabilidade das regras imperorivas do 
direiro notional, aplicdvel por forqa das normas de confliros do foro, que 
esrabele~am regime mais severo para o locador (n.O 4). prevendo ainda o 
art. 20 apossibilidade de os Esrados conrraranres declararem que ncio apli- 
carcio a regra do n.O 3, mas sim o seu direiro inferno, se esre ncio permifir 
as cldusulas exonerardrias em c a m .  

Para o direiro porruguts, v. os arts. 19, alinea b), e 20. "in fine", do 
Dec.-Lei 171179. 

1 .  0 locatirio deve cuidar adequadamente do equipamento, us&-lo 
corn razoabilidade e conservClo no estado em que lhe foi entregue, ressal- 
vados o desgaste inerente a um uso normal e qualquer modifica@o do 
equipamento acordada pelas partes. 

2. Findo o contrato de 1oca~Ho financeira, o locatirio, a nHo ser que 
exerp o direito a comprar o equipamento ou a mant2-lo em locaeo por 
novo prazo, deve devolver o equipamento ao locador no estado indicado 
no numero anterior. 

0 art. 9 conrim preceitos dirigidos i dimenscio locaricia do "leasing': 
consagrando solu~6es rradicionais nesra drea. 
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Cfr. o arr. 1038, alineas c), d) e i), do Cddigo Civil e os arrs. 22, alinea 
a), e 24, alineafl, do Dec.-Lei 171179. 

ARTIGO 10 

1. As obrigagbes que para o fornecedor resultam do contrato de for- 
necimento vinculam-no tambtm perante o locatirio, como se este fosse 
parte em tal contrato e como se o equipamento lhe devesse ser directa- 
mente fornecido. Contudo, o fornecedor nHo 6 responsive1 simultanea- 
mente perante o locador e o locat&rio pel0 m e m o  prejuizo. 

2. 0 disposto neste artigo nHo atribui ao IocatArio o direito a resolver 
ou a anular o contrato de fornecimento sem o consentimento do locador. 

A. Traduzimos por "resolver ou anular" "terminore or rescind'/"rPsi- 
Iier ou annuler': 

B. 0 art. 10 atribuiu (n.O I) ao locardrio direitos contra o fornecedor. 
pese embora entre eles nenhum conrraro ser celebrado. E, assim, esre, por 

i exceltncia, o lugar do consagraqZo do cardcrer rrilareral da operaqZo de 

, , "leasing", da indissociabilidade dos contraros de IocaqZo Jnanceira e de 
fornecimentos. 

PorPm, e como os arrigos seguinres conJrmam, o locatdrio nZo P 
colocado naposiqZo do locador no conrraro de fornecimento, nZo podendo, 
nomeadamenre, resolver ou anular esse conrraro. 

Cfr. o art. 23 do Dec.-Lei 171179 e o que sobre ele dissemos em A 
locaqZoo/inanceira ..., pdg. 63. 

ARTIGO 11 

0 s  direitos resultantes para o locatirio do contrato de fornecimento 
nos termos desta ConvenqHo nHo sHo afectados pela modificaeo de qual- 

1 ) '  quer cliusula do  contrato de fornecimento que por ele tenha sido ante- 

I #  
riormente aprovada, a nHo ser que ele consinta nessa modificafio. 

292 ' :  
I,,, 

i 

Nos rermos do art. I, n." I, para que a ConvenqZo se aplique. 0 

locador rerd de celebrar o conrraro de fornecimento de acordo com as 
insrruq6es do locardrio e em rermos aprovados por esre, na medido em que 
/he digam respeiro, sendo, nos fermos do n.)) 2 do mesmo arrigo, ainda 
caracrerisrico que o fornecedor renha conhecimento de que enrre locador e 
locardrio foi ou ird ser celebrado o conrrafo de IocaqZoJnanceira. 

To1 jusrifica nZo apenas o conretido do art. I0 mas tambem o do 
presenre arrigo, que, assim, se liga deperro nZo sd a ele como ao art. I .  

ARTIGO 12 

1. Quando o equipamento nHo seja entregue, seja entregue fora do 
prazo ou nHo seja conforme corn o previsto no contrato de fornecimento: 

a) o locatirio tem, face ao locador, o direito a recusar o equipamento 
ou a resolver o contrato de locafio; e 

b) o locador tern o direito a suprir a sua falta de entrega do  equipa- 
mento em conlormidade com o contrato de fornecimento, como se 
o locatirio tivesse contratado a compra do equipamento ao loca- 
dor nos precisos termos do contrato de fornecimento. 

2. 0 s  direitos resultantes do  parigrafo precedente sHo exercidos do 
modo e perdidos nas circunstincias em que o seriam se o locatirio tivesse 
contratado a compra do  equipamento ao locador nos precisos termos do 
contrato de fornecimento. 

3. 0 locatirio tern o direito de nHo pagar as rendas devidas por f o r v  
do  contrato de locafio financeira a t t  que o locador tenha suprido a falta 
de entrega do equipamento em conformidade corn o contrato de forneci- 
mento ou ele pr6prio tenha perdido o direito a recusar o equipamento. 

4. Quando o locatario exerga o direito a resolver o contrato de loca- 
fio financeira, tem direito a reaver quaisquer rendas ou outras quantias 
pagas antecipadamente, descontadas de uma quantia razoivel em contra- 
partida do beneficio que tenha tirado do  equipamento. 

5. 0 locatirio nHo tem qualquer outro direito contra o locador com 
fundamento na nHo entrega, no atraso da entrega ou na entrega de equi- 
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pamento desconforme, a nHo ser na medida em que tal resulte de acto ou 
omiss5o do locador. 

6. 0 disposto neste artigo nfio prejudica os direitos do locatirio con- 
tra o fornecedor resultantes do artigo 10. 

0 arrigo 12 P o primeiro dos dois arrigos que lidam com a ';narologia" 
do conrraro, versando as consequ@ncias do incumprimenro do obrigaccio 
de enrrega do equipamenro. 

Dejinido que o papel do locador no conrraro de Jornecimento P 
dererminado pelo locardrio, reconhecida a imbricaqcio dos conrraros de 
fornecimento e de loca~ciojinanceira, esrabelecido arP (no art. 10) que as 
obrigaq6es do fornecedor o vinnrlam rambPm peranre o locatdrio, teria 
sido possivel regular o nco cumprimento da obrigaccio de enrrega do equi- 
pamenro '>ondo o locador enrrepar@nreses". Isro P, reria sido possivel - e, 
para nds, preferivel - consagrar que afalra de cumprimenro do contrato 
pelofornecedor nCo dererminaria afalta de cumprimenro do conrrato de 

, , ,  locap70 jinanceira pelo locador e que, assim, o locardrio sd reria direiros , ,, , contra ofornecedor, nEo podendo eximir-se ao cumprimenro dm obriga- 
8 ,: q6espara ele resulrontes do conrraro de loca~ciojinanceira. 

: j  
Pore'm, a ConvenqCo seguiu outro caminho, mais arento aos inreresses 

do locardrio (havendo a notar, conrudo, que,face 6 narureza supleriva das 
I disposiqcies em causa, na prdrica, os locadores muiros vezes imp060 cldu- 
I I 

,, , sulas conrraruais que lhes sejam moisfavordveis). Talfoi o de considerar 
, , 

que P o locador que procede 6 entrega do equipamenro e que, assim,face a 
uma ncio enrrega, a uma enrrega rardia ou a uma entrega defeiruosa, o 
locatdrio [em os direitos que "normalmente" os conrraenres adimplenres 
r@m face nos inadimplenres (a recusar a presrapio desconforme - n.O I ,  
alinea a) -, a suspender a execupio da sua preslapio - n.O 3 - e a 
resolver o contraro - n.O 4). Fazendo uma concesscio 6 realidade das coi- 
sas (isro P, a que, marerialmenrefalando, o locador P, em regra, esrranho 6 
enrrega), a ConvenqCo nega (n.O 5). pore'm, direitos indemnizardrios ao 
locardrio contra o locador, remerendo-o para ofornecedor (n.O 6). 

0 direito porruguis parece negar ao locardrio algumas dasfaculdades 
que a Convengcio /he oulorga, nomeadamenre em caso de enrrega de equi- 
pamenro desconforme (v. art. 20 do Dec.-Lei 171/79). 

294 

I. No caso de incumprimento pelo locatirio, o locador tem direito i s  
rendas vencidas e nHo pagas, bem como a juros e a indemniza~50. 

\ 
2. Se o incumprimento pelo locatirio for substancial, o locador, sem 

i prejuizo do disposto no parigrafo 5 deste artigo, pode ainda exigir o 
pagamento antecipado do  valor das rendas fnturas, se tal estiver previsto 
no contrato de locaeo  financeira, ou resolver o contrato de locaeo finan- 
ceira e consequentemente: 

a) reaver o equipamento; e 

b) exigir uma indemnizago que o coloque na s i tuago em que se 
encontraria se o locatirio tivesse cumprido pontualmente o con- 
trato de locaeo  financeira. 

3. a) 0 contrato de locaqHo financeira pode dispor sobre o modo por 
que os prejuizos indemnidveis nos termos do  paragrafo 2, ali- 
nea b), devem ser calculados. 

b) Tal estipulagio 6 vilida salvo se der lugar a uma indemnizaeo 
manircstamente superior ao valor dos prejuizos indemniziveis 
nos termos do  parigrafo 2, alinea b). As partes nZo podem afas- 
tar ou modificar o disposto neste parigrafo. 

4. Se o locador resolver o contrato de locaeo  financeira, nHo pode 
invocar cliusula do  mesmo contrato que estabelep o vencimento anteci- 
pado das rendas, mas o valor de tais rendas pode ser levado em considera- 
qfio no cBmputo dos prejuizos previsto nos parigraios 2, alinea b), e 3. As 
partes nZo podem afastar ou modficar o disposto neste paragrafo. 

5. 0 locador nfio pode exigir o pagamento antecipado das rendas ou 
exercer o seu direito de resolu@o nos termos do parhgrafo 2, a nZo ser 
que, mediante comnnicaeo ao locatirio, lhe tenha dado uma possibili- 
dade razoivel de suprir o nfig cumprimento, na medida em que este 
pudesse ser suprido. 
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ARTIGO 16 

1. Esta ConvenqHo entra em vigor no primeiro dia do m&s seguinte 
ao termo de um prazo de seis meses contado da data do depbsito do 
terceiro innrumento de ratificaeo, aceitaflo, aprovaqHo ou adesHo. 

2. Para cada Estado que ratiiique, aceite, aprove ou adira a esta 
Convenqio, posteriormente ao dep6sito do terceiro instrumento de ratifi- 
caqio, aceitaqio, aprovaqgo ou adesBo, esta ConvenqBo entra em vigor no 
primeiro dia do  mes seguinte ao termo de um prazo de seis meses contado 
da data do  depbsito do  seu instrumento de ratificaqHo, aceitaqBo, aprova- 
60 ou adesHo. 

A. Cfr. o art. 24, n.OS 1 e 3, do Convencrio sobre o Direiro dos Trara- 
dos e o arr. 99. n."I I e 2. da Convencrio de Viena de 1980. 

B. Sublinhe-se que o nlimero de Esrados cujo consenrimenro Pexigido 
para a enrrada em vigor C o minimo possivel num rrarado muirila- 
reral. Julgamos saber - embora sem o poder assegurar - que 
esse nljmero minimo jdfoi aringido e que, assim, a Convenpio jd 
esri em vigor. 

ARTIGO 17 

! Esta Conveneo n i o  prevalece sobre qualquer tratado j i  concluido ou 
a concluir; em particular, nHo afecta qualquer responsabilidade atribuida a 
qualquer pessoa por tratados existentes ou fuluros. 

i 
1 A. Cfr. o arr. 30 do Convenqcio sobre o Direiro dos Trarados e o arr. 

1 90 da Convenpio de Viena de 1980. 

B. V. Maria Angela Benlo Soares e Rui Manuel Moura Ramos, ob. 
cir., pigs. 256 e 257. 

ARTIGO 18 

I .  Se um Estado Contratante compreender duas ou mais unidades ter- 
ritoriais em que sejam aplidveis sistemas juridicos diversos relativamente a 

matkrias tratadas nesta ConvenqHo, esse Estado pode, no momento da 
assinatura, ralificaqHo, aceitaqio, aprovaqgo ou adedo, declarar que esla 

! 
Convenq.50 se aplica a todas as suas unidades territoriais ou apenas a uma 
ou vArias delas, e pode, a qualquer momento. substituir a sua declaraqio 
por outra declaraqHo. 

I 

2. Estas declaraqdes ser.50 nolificadas ao depositario e indicar.50 
expressamenle as unidades territoriais As quais a Convenqio se aplica. 

i 
3. Se, por forqa de urna declaraqio feita ao abrigo deste artigo, esla 

ConvenqHo se aplicar a uma ou mais das unidades territoriais de um 
Estado Contratante, mas n.50 a todas, e se o estabelecimento de uma parte 
estiver situado num tal Estado, esse estabelecimento, para os fins desta 
ConvenGo, seri considerado como nHo estando situado num Estado Con- 
tratante, a menos que se encontre numa unidade territorial na qua1 a Con- 
venqHo se aplique. 

4. Se um Estado Contratante n io  fizer qualquer declaraq.50 ao abrigo 
do parigrafo I, a ConvenqHo aplicar-se-6 a todas as unidades territoriais 
desse Estado. 

! A. Cfr, o art, 29 90 Convenqto sobre o Direiro dos Trarados e o art. 
93 do Conven(.iio 'or Vierla de 1980. 

B. V. Maria A1rgc/a Bt.11ro Soares e Rui Manuel Moura Ramos, oh. 
cif., pigs. 260 ip s i~g .~ .  

ARTIGO 19 

I. Dois ou mais Estndos que tenham regras juridicas iguais ou afins 
sobre as mattrias regidas por csta Conven@o podem, a qualquer momento, 
declarar que a Conven~Bo nAo t aplic&vel quando o fornecedor, o locador 
e o locatirio tenham os scus c.utehelecimentos nesses Estados. Tais declara- 
qdes podem ser feitas conjuntnmcntc ou por declaraqdes unilaterais reci- 
procas. 
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2. Um Estado Contratante que, sobre mattrias regidas por esta Con- 
v e n e ~ ,  tenba regras juridicas iguals ou afins das de urn ou mais Estados 
nao contratantes pode, a qualquer momento, declarar que a Conveneo 
nHo 6 aplidvel quando o fornecedor, o locador e o locatario tenham os 
seus estabelecimentos nesses Estados. 

3. Se um Estado ao qua1 se refira uma declaraeo feita ao abrigo do 
parigrafo precedente se tornar posteriormente urn Estado Contratante, tal 
declaraqzo, a partir da data na qua1 a Convenflo entre em vigor em rela- 
N o  ao novo Estado Contratante, teri o efeito de uma declaraqHo ieita ao 
abrigo do parhgrafo I ,  desde que o novo Estado Contratante se associe a 
essa declara~ao ou f a p  uma declaraeo unilateral reciproca. 

A. Cfr. o art. 94 do Conven~io de Viena de 1980. 

B. V. Maria Angela Benro Soares e Rui Manuel Moura Ramos, oh. 
cit., pkgs. 262 e segs. 

ARTIGO 20 

Um Estado Contratante pode declarar, no momento da assinatura, 
ratificaqHo, aceitaeo, aprovaqHo ou adesHo, que substituiri o Artigo 8, 
parigrafo 3, pelo seu direito interno, se este nHo permitir que o locador se 
exonere da responsabilidade pelo incumprimento ou por comportamento 
negligente. 

A. Traduzimos por "responsabilidade pelo incumprimento ou por 
comporramenro negligente" "liabiliryfor irs default or negligence" 
/ "jaute ou de so nPgligence". 

B. Cfr. o ort. 17 da Convenpio sobre o Direiro dos Tratados. 

1. As declaraqaes feitas ao abrigo desta Conven@o no momento da 
assinatura estHo sujeitas a confirma$io aquando da ratificaeo, aceitaqHo 
ou aprovaflo. 

I 2. As declaraqges e as confirmaqbes das declaraqbes sHo feitas por 
escrito e notificadas formalmente ao depositirio. 

3. Relativamente aos Estados declarantes, as declaraqbes produzem 
efeitos simultaneamente corn a entrada em vigor desta Conven$Ho. No 
entanto, as declara~des de que o depositirio receba uma notificaqHo formal 
depois dessa entrada em vigor produzem efeitos no primeiro dia do m&s 
seguinte ao termo de um prazo de seis meses contado a partir do momento 
da recepeo pelo depositirio. As declara$Bes unilaterais reciprocas feitas 
ao abrigo do Artigo 19 produzem efeitos no primeiro dia do  mEs seguinte 
ao termo de um prazo de seis meses contado a partir da recepG50 da 
hltima declaraq50 pelo depositirio. 

1 4. Qualquer Estado que f a ~ a  uma declaraGHo ao abrigo desta Con- 
I veneo  pode revogi-la, a qualquer momento, mediante uma notificaeo 

formal dirigida, por escrito, ao depositirio. Tal revogaqHo produz efeitos 
no primeiro dia do m&s seguinte ao termo de um prazo de seis meses 
contado a partir do  momento da recep@o da notificaeo pelo depositirio. 

5. A revogaqHo de urna declaraqBo ieita ao abrigo do Artigo 19 torna 
ineficaz, relativamente ao Estado que a faqa, a partir do momento em que 
a revogaqHo produza efeitos, qualquer declara9Ho conjunta ou unilateral 
reciproca ieita por outro Estado ao abrigo desse artigo. 

A. Cfr. o art. 97 do Convenpio de Viena de 1980. 

I B. V. Maria Angela Bento Soares e Rui Manuel Moura Ramos, oh. 
cit., pdgs. 266 e segs.. 



ARTIGO 22 

N%o s%o permitidas quaisquer reservas para alCm das expressamente 
autorizadas nesta Conven$%o. 

Cfi. os arrs. 19 e segs. do Convenp70 sobre o Direiro dos Trarados e o 
arr. 98 da Convenqio de Viena cle 1980. 

ARTIGO 23 

Esta Conven~Bo aplica-se As operac6es de loca$%o financeira em que 
tanto o contrato de locaqio financeira como o contrato de rornecimento 
sejam concluidos na data ou ap6s a data em que a Conveneo entre em 
vigor relativamente aos Estados Contratantes referidos no Artigo 3, par& 
grafo I, alinea a), ou relativamente ao Estado ou aos Estados Contratantes 
rereridos no paragraro I ,  alinea b), desse artigo. 

A. C/k. o art. 24 do Convenpio sobre o Direiro dos Trarados e o arr. 
100 cla Conve~ipio de Viena de 1980. 

6. V. Maria Angela Benro Soares e Rui Manuel Moura Ranlos, ob. 
cir.. pigs. 271 e 272. 

ARTIGO 24 

I .  Esta Conven$Ho pode ser denunciada por qualquer Estado Contra- 
tante em qualquer momento posterior A data na qua1 ela entre em vigor 
relativamente a esse Estado. 

2. A denuncia k erectuada mediante o dep6sito de urn instrumento 
apropriado junto do  depositario. 

3. A denhncia produz efeitos no primeiro dia do  m2s seguinte ao 
termo de um prazo de seis meses contado a partir do dep6sito do  instru- 
mento de denuncia junto do depositario. Quando, no instrumento de 
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denuncia, for indicado um prazo mais longo para que a denuncia produza 
efeitos, esta produz efeitos no termo de tal prazo mais longo contado a 
partir do respectivo dep6sito junto do depositirio. 

A. Cfr. 0s arrs. 54 e segs. da Convenpio sobre o Direiro dos Trarados 
e o arr. 101 da Convenpio de Viena de 1980. 

B. V. Maria Angela Benro Soares e Rui Manuel Moura Ramos, ob. 
cir.. pigs. 272 e 273. 

ARTIGO 25 

1. Esta Conven$Ho fica depositada junto do Governo do Canadi 

2. 0 Governo do Canada 

a) informar& todos os Estados que tenham assinado ou aderido a 
esta Conven~Ho e o Presidente do  lnstituto lnternacional para a 
UnificaqHo do Direito Privado (Unidroit) de: 

(i) cada nova assinatura ou dep6sito de um instrumento de 
ratificaqHo, aprovaqzo ou adesHo, bem como da respectiva 
data; 

(ii) cada declarago feila ao abrigo dos Artigos 18, 19 e 20; 

(iii) a revogaqHo de qualquer declarafio feita ao abrigo do 
Artigo 21, parigrafo 4; 

(iv) a data da entrada em vigor desta Conven$%o; 

(v) o dep6sito de qualquer instmmento de denuncia desta Con- 
venfio, bem como da data do  seu dep6sito e da data na 
qua1 ela produza efeitos; 

b) transmitiri c6pias autenticadas desta Conven~So a todos os Esta- 
dos signatarios, a todos os Estados que adiram A ConvenqHo e ao 
Presidente do lnstituto lnternacional para UnificaGo do  Direito 
Privado (Unidroit). 
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E M  FE DO QUE os plenipotenciArios abaixo assinados, devidamente 
autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram a presente Conven- 
@o. 

FEITO em Otava, aos vinte e oito dias de Maio de mil novencentos e 
oitenta e oito, num dnico original cujos textos ingl&s e franc& sZo igual- 
menle autEnticos. 

Cfr. os arts. 76 e segs. do Convenpio sobre o Direiro dos Trarados 

OBSERVACdES CONCLUSIVAS 

I. Embora dejinindo como seu objecro a operaqio global de locacio 
jinanceira, inregrando nela quer o contraro de locap70 jinanceira. 
quer o de fornecimenro, a Convenpio debruca-se quase. sd sobre 
aquele. As refertncias quefaz a esre sio apenas as necessdrias para 
dotar o locardrio dos meios necessdrios para reagir direcramenre con- 
rro o fornecedor. A opqio jusrijica-se jd que o reor do conrraro de 
fornecimenro, em si mesmo, n io  P alrerado pela sua conexio corn 
urn conrraro de loca~iojinanceira. 

II. A Convencto tenra um equilibrio enrre o inreresse dos locadores 
jinanceiros de verem reconhecido que a sua inrervenqio P a de meros 
financiadares e o dos Iocardrios de sd cumprirem as suas obrigaq6es 
no medida em que o contraro de fornecimenro seja cumprido. Jul- 
gamos que o compromisso consagrado d maisfavordvel aos locard- 
rios que o regime do direiro portugu.3~. 

111. Ao nivel dasformas juridicas, a bwco do equilibrio deveria Ievar b 
procura de um lugar inrermddio enrre os regimes do loca~io  e dos 
negdcios de cridiro. Sd que rais regimes n io  sio ponrualmenre fusi- 
veis e assim era inevircivel a preval.3ncia de um - no caso, o do 
loca~cio (sensivel, sobrerudo, nos arts. 8, n." 2 a 4, 12, n."' I, alinea 
a), 3 e 4). 

IV. Tendencialmenre, pode ajirmar-se que a aproxima~io do regime do 
"leasing" ao da loca~iofavorece os locatdrios, enquanto a assimila- 
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pi0 do mesmo aos negdcios de crPdito favorece as locadores. A his- 
rdria juridic0 do desenvolvimenro do "leasing" Pa dos esforcos dos 
locadores pora convencerem os aplicadores e os criadores da lei da 
irreconduribilidade dafigura b loca~cio, ou, pelo menos, do afasta- 
menro de parre subsrancial do regime desra. Em Porrugal, o pro- 
cesso foi - e P - algo diferenre, por a lei se ler antecipado 6 prdtica 
negocial e rer, 6 parrida, reconhecido largomenre a especijin'dade do 
figura face ao conrrato de loca~io  traditional. 

V. A narureza supleriva do maioria dospreceiros do Convenqio permire 
que, no prdrica negocial, haja um afasramenro do perjil que ela rraca 
para a opera@?. NZo P necessdrio ser entendido nas arles divinard- 
rias pora anrever que la/ a/asramenlo serd sislemaricamente no sen- 
rido de uma maior salvaguarda dos inreresses dos locadores. Das 
escassas disposiq6es imperativas, a rinica que represenfa um emba- 
roc0 - alids, de bondade discurivel - aos inreresses dos locadores d 
a do art. 8, n.O 3, reforpadopelo previsto no art. 20. 

VI. Ao renunciar ao esrabelecimenro de uma discipline complera, pre- 
vendo, mesmo para aspeclos puramenre obrigacionais, o recurso aos 
direiros nacionais designados comperenres pelas normas de conjliros 
do foro, a Conven~to admite rer em visra uma unflcapio apenas 
parcial do regime d m  opera~6es inrernacionais de "leasing". Esra 
moddsria de propdsitos 6 ranto mais acenruada quanro alguns dos 
casos de chamamenro express0 dos direitos nacionais respeitam a 
marPrias onde hdprofundas divergtncias, ncio sd fdcnicas como subs- 
ranciais (v. g.. arr. 7, n.OS 2, 3 e 5, e art. 8, n.U 4). 

VII. Apesar do quejicou diro no ponro anterior, a Conven~io, se enlrar I 

em vigor relarivamenre a um nrimero signijicorivo de Estados, pode 
vir a desempenhar um papel relevanre no incremenro das operaqdes 
inrernacionais de locapio jinanceira, n to  sd pela redug60 das incer- i 
tezas resultantes do incipigncia (sobre a matkriajde muilos dos direi- ! 

ros nacionais, como pela oferra aos inrervenienres de marcos de refe- ! 

rzncia para a negociapio. 
Ourubro de 1988 

RUI PINTO DUARTE 1 


