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Delegagao de poderes - Autorizagao
para Funcionamento Juridico - Previa
aprovagao de modificagao de atos
constitutivos.

Trata-se de pleito referente a possibilidade de delegagao de poderes, por pane da

Diretoria da Agencia Nacional de Aviagao Civil - ANAC - a um so membro do.

Colegiado Decisorio, ad referendum dos demais , no que respeita a possibilidade de

outorga da autorizagao operacional para as atividades enunciadas nos artigos 201 e 220

da Lei n°. 7565, de 19 de dezembro de 1986, como segue:

" Art. 201. Os servigos aereos especializados abrangem as atividades
aereas de:
I - aerofotografia, aerofotogrametria, aerocinematografia, aerotopografla;
11- prospecgao, exploragao ou detectagao de elementos do solo ou do subsolo,

do mar, da plataforma submarina, da superficie das dguas ou de suas
profundezas;
III - publicidade aerea de qualquer natureza;
IV - fomento ou protegao da agricultura em geral;
V - saneamento, investigagao ou experimentagao tecnica ou cientifica;
V1- ensino e adestramento de pessoal de v6o;
VII - provocagao artificial de chuvas ou modificagao de clima;
VIII - qualquer modalidade remunerada, distinta do transporte priblico

Art. 220. Os servigos de taxi-aereo constituem modalidade de transporte

pfblico aereo nao regular de passageiro ou carga, mediante remuneragao
convencionada entre o usudrio e o transportador, sob a fiscalizagao do
Ministerio da Aerondutica, e visando a proporcionar atendimento imediato,
independente de horario, percurso ou escala. "

I - Fandamento Legal

A principio, importa notar que a delegagao de poderes 6 materia corriqueira na



seara do Poder Executivo, seja no imbito da Administragao Direta, seja no ambito da

Administragao lndireta. Ressalta-se que tal mecanismo encontra amparo constitucional,

consoante o paragrafo unico do art. 84 da Magna Carta de 1988; assim vejamos ipissima

verbis:

Art. 84- Compete privativamente ao Presidente da Republica:

VI - dispor, mediante decreto , sobre:
a) organizagdo a funcionamento da administracao federal, quando nao
implicar aumento de despesa nem criagdo ou extingdo de drgaos publicos;
b) extincdo de funcoes ou cargos publicos, quando vagos;

(..)
XII - conceder indulto e comutar penas , com audiencia, se necessario, dos

orgaos instituidos em lei;

(••)
XXV - prover e extinguir cargos publicos federais, naforma da lei;

(••)
Paragrafo unico . 0 Presidente da Republica podera delegar as atribuicoes.
mencionadas nos incisos VI, XII, XXV, primeira parte , aos Ministros de

Estado , ao Procurador-Geral da Republica ou ao Advogado -Geral da Uniao,
que observardo os limites tragados nas respectivas delegagdes . " (grifei)

Alem da previsAo da possibilidade de delegagao na Constituigao Federal,

tambem pode -se vislumbrar facilmente a clareza com que o legislador

infraconstitucional tratou a materia . Nessa medida, vejamos o que dispae , na integra, o

Decreto Lei n° 200/67 o qual discorre sobre a organizagao da Administragao Federal,

estabelecendo as diretrizes a Reforma Administrativa , alem de outras providencias,

assim vejamos:

"Art. 11 - A delegagdo de competencia sera utilizada como instrumento de
descentralizagdo administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e
objetividade as decisoes, situando-se no proximidade dos fatos, pessoas ou
problemas. "

"Art. 12 - E facultado ao Presidente da Republica, aos Ministros de Estado e,
em geral, as autoridades da Administracdo Federal delegar competencia para
a prbtica de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento.
Paragrafo unico. 0 ato de delegagdo indicara com precisdo a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuicoes objeto de delegacdo. "

Ademais, a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo federal

tambem dispoe sobre a delegagao de competencia em seus artigos 11 a 17. Torna-se

desnecessario transcrever na Integra os referidos artigos, haja vista que os mesmos

apenas vem corroborar com o que acima ja fora dito. No entanto, merece destaque



especial o artigo 13 da lei em questAo, tendo em vista que o mesmo elenca urn rol

taxativo de hip6teses em que 6 vedada a delegagao de competencia, assim vejamos ipsis

litteris :

"Art. 13- Nao podem ser objeto de delegacao:
I - a edicao de atos de carater normativo;
II - a decisao de recursos administrativos:
III - as materias de competencia exclusiva do drgao ou autoridade ". (grifei)

0 ponto principal deste parecer, corn o qual se pretende esclarecer e embasar

eventual decisao favoravel desta Administragao, 6 que as vedagoes previstas no artigo

supra transcrito se referem a impossibilidade pars delegagao entre 6rgaos que possuem

niveis hierarquicos diferentes, nao fazendo nenhuma restrigao a distribuigao interns de

competencia dentro de urn 6rgao em que seus representantes situam-se no mesmo nivel

hierarquico. Para embasar o argurnento ora exposto, pode-se referenciar o § 1°, do art.

70 da Resolugao n°. 01, de 18 de abril de 2006, que disp6e, in verbis:

"Art. 7°A Diretoria da ANAC compete, em regime colegiado , analisar, discutir

e decidir, em instancia administrativa final, as materias de competencia da
Agencia, bem como:
§ 1 ° A diretoria designar6 um de seus integrantes para assumir a presidencia
nas ausencias eventuais e impedimentos do Diretor-Presidente, e os demais

Diretores serao substitutos eventuais entre si. "

Ha que se considerar que a solicitagao proposta nao contraria a regra de

competencia disposta no art. 8° da Lei n°. 11.182, de 27 de setembro de 2005, uma vez

que a competencia nao foge ao ambito de Decisdo da Diretoria. A delegagao, nesta

hip6tese, se da dentro de urn mesmo Orgao, qual seja: dentro da esfera do Colegiado

Decis6rio.

Ademais, outro fator se mostra importante. A autorizagao que em urn primeiro

mornento sera assinada por apenas urn membro da diretoria corn vista a atender a

celeridade processual, devera ser referendada pelos demais Diretores para que o ato se

aperfeigoe.

II - Justificativa

A delegagao de competencia da Diretoria Colegiada para que apenas urn dos

Diretores da ANAC proceda a outorga das autorizagoes sobreditas contribuira,

consideravelmente, para a celeridade nos tramites processuais desta Superintendencia.
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Neste ponto, cumpre considerar que os processos de renovacao das autorizacoes

das empresas aereas possuem apertado cronograma, iniciado tres meses antes do

vencimento das autorizacoes com a solicitacao feita pela interessada, apos o qual a

mesma sofre uma vistoria tecnica, em que usualmente sao feitas exigencias, e

paralelamente sao verificadas as condigoes de regularidade juridica, fiscal e economico-

financeira da empresa. Referido tramite costuma findar-se no prazo limite de

vencimento da autorizacao da empresa.

Pois bern . Estando o processo apto a deliberacao por parte da Diretoria

Colegiada da ANAC, e face a circunstancia de que o brgao maximo de deliberacao

refine-se semanalmente, por vezes as autorizagoes veem expirado seu prazo de validade,

e por questAo de dias a sua renovacao fica obstada , fazendo-se necessaria entao a

outorga de nova autorizarao - eis que impossivel a renovagao de um instrumento que ja

nao possui mais validade.

Acresra-se, outrossim, a circunstancia de ser grande o numero das empresas de

taxi aereo e de servicos aereos especializados, que tramitam constantemente perante a

Gerencia-Geral de Outorgas da Superintendencia de Servicos Aereos.

Diante do exposto, entendo que o pleito em analise encontra respaldo legal,

sendo que o ato de delegacao nao somente atendera aos Principios da Legalidade e

Eficiencia no ambito da AdministracAo Publica, como tambem servira de um

mecanismo mais celere visando atender, com perfeicao, as demandas e os interesses da

coletividade.

Isto 6 o que me parece, submeto a apreciacao superior.
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