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569/GC-5/2000 . Inrcio e termo de
contagem do lapso temporal.
Impossibilidade da dilacao.

1. PROCEDIMENTO ORDINARIO PARA DESIGNAcAO DE EMPRESA AEREA
DE BANDEIRA BRASILEIRA

Empresa concessionaria outorgada pela ANAC tern o direito de
requerer a exploragao de servigo de transporte aereo publico de
passageiros, carga e mala postal, regular internacional para os paises
com os quais o Brasil mantenha tratados, acordos ou convencoes
que reconhegam esse direito em seu territorio.

Para tanto, devera seguir o disposto no NPA n° 01/2004, de 22 de
novembro de 2004, e anexo (trata de autorizagao de opera(;oes de
voos regulares internacionais as empresas aereas brasileiras) e NPA n°
02/2004, de 22 de novembro de 2004, (trata do procedimento
licitatorio para selecao de empresas brasileiras para realizacao de
servi(;os aereos internacionais), ambas as normas da CERNAI (atual
Superintendencia de Rela(;oes Internacionais - SRI).



Desta forma, para que companhia aerea concessionaria de servigos
publicos brasileira obtenha a designagao faz-se necessario cumprir
imperativos requisitos.

Sendo concessionaria regular, a sociedade empresaria apresentara o
pedido de alocagao de frequencias junto a SRI.

Protocolizado o pleito, sera designado Relator que analisara se o
pedido esta amparado nos Acordos sobre Servigos Aereos - ASA.

Com efeito, "o pedido do empresa devera estar instruido com
informagoes sobre a rota pretendida e a quantidade de frequencias
desejada, seu respectivo cronograma de implementagao e o
equipamento a ser utilizado, been como se o servigo pretendido sera
realizado em codigo compartilhado e, nesse caso, se no condigao
de operadora ou participante".1

O requisito inicial e ser concessionaria de servigo publico e ter regular
sua situagao juridica, economica e fiscal perante a ANAC.

Estando o pedido amparado nos Acordos sobre Servigos Aereos -
ASA, a SRI submetera referido requerimento a apreciagao do
Superintendencia de Servigos Aereos - SSA e do Superintendencia de
Seguranga Operational - SSO, informando, outrossim, as demais
empresas do pleito formulado.

Adimplidos as requisitos iniciais, sera designada audiencia publica a
ser realizada no Plenaria do SRI, onde sera feita a licitagao, nos
termos do NPA no 02/2004.

Sera submetido o resultado do licitagao a Diretoria Colegiada do
ANAC. Sendo aprovada, pelo Colegiado do Agencia, a SRI oficiara a
empresa requerente do alocagao do frequencia. No momento da
ciencia da empresa inicia-se a contagem do prazo inscrito no art. 13,
I, da Portaria n° 569 /GC-5/2000.

Sucessivamente, uma vez que venceu a licitagao e foi oficiada do
alocagao do frequencia, a empresa devera cumprir com os requisitos
intermediarios para que possa ser designada empresa aerea de
bandeira brasileira.

Ato continuo a empresa devera encaminhar a SSO, Para analise, o
pedido de alteragao do CHETA ou de suas especificagoes operativas,
quando for o caso; bern como demonstrar o cumprimento do
previsto no IAC 119-1001/13 (dispoe sobre Homologagao e
Fiscaliza(;ao de Empresas de Transporte Aereo Publico).

I Item 2.1 da NPA no 01 /2004, de 22 de novembro de 2004.



A SSA devera ser apresentada proposta de Horario de Transporte -
HOTRAN, que sera analisada pela Comissao de Linhas Aereas
Regulares - COMCLAR e a proposta de tarifas aereas internacionais,
cabendo analise da Gerencia de Operagoes Internacionais - GOPI.

As citadas Superintendencias comunicarao a SRI quando do
cumprimento dos requisitos intermediarios pela empresa.

Recebidas essas informagoes a SRI requerera ao Ministerio dos
Relagoes Exteriores a comunicagao junto as autoridades diplomaticas
daquele pals, do designagao do concessionaria como empresa
aerea de bandeira brasileira Para voos internacionais.

Uma vez designada, a concessionaria estara apta a proceder com as
exigencias impostas, havendo, do destino alienigena.

E o arrazoado Para a designagao ordinaria. Desta forma, passamos a
discorrer sobre o caso anomalo do VRG Linhas Aereas S.A.

2. A PARTICULARIDADE DO CASO DA VRG LINHAS AEREAS S.A. PARA
DESIGNACAO

No caso especifico do VRG Linhas Aereas S.A. foi suprimida a fase de
Iicitagao, tendo em vista que no Ieilao do unidade produtiva do Varig
um dos "ativos" arrematados consistiu nas alocagoes anteriormente
vencidas em Iicitagao propria pela empresa arrematada, em
recuperagao judicial.

Ou seja, quando uma nova sociedade empresaria, exploradora de
servigos do aviagao civil, pleiteia ser subscritora de Contrato de
Concessdo de Servigos Publicos com esta Agencia Reguladora, Para
que detenha direito a voar frequencias internacionais, e forgoso que
participe de Iicitagao. Excepcionalmente nao e o caso em tela,
tendo em vista que a VRG arrematou no Ieilao as frequencias do
"antiga VARIG".

Por outro lado, Para que a empresa arrematante - a VRG - estivesse
apta a voar Para os destinos constantes do edital far-se-ia necessario
o cumprimento dos requisitos constantes do bojo do NPA n° 01/2004,
uma vez que parte do disposto no NPA n° 02/2004 foi suprimido.

Desta feita, desde a assinatura do Contrato de Concessao e da
emissao do CHETA (14.12.06), mesmo estando dispensada a Iicitagao
Para as frequencias do "antiga VARIG", a VRG apenas procedeu ao
cumprimento dos requisitos e consequente designagao Para a
Venezuela, Argentina, Colombia e Alemanha.
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Assim, em 04.12.06 a VRG Linhas Aereas S.A. protocolizou
requerimento de designagao apenas para estes destinos, pois tinha
ciencia de que cumpria os requisitos tao somente para eles.

Ato continuo, em 13.04.07, a VRG protocolou pleito para ser
designada empresa aerea de bandeira para Chile, Peru, Mexico,
Inglaterra, Franca, Italia e Espanha.

Nao tendo cumprido os requisitos obrigatorios para designagao para
estas localidades, a unanimidade, acompanhando voto condutor da
Diretora Denise Abreu, o Colegiado Maximo da ANAC decidiu pela
nao designagao ate que a VRG cumprisse com o taxado no norma.

No dia 15.05.07 a VRG requereu designagao para Italia, Inglaterra,
Franca, Espanha e Mexico. Foi aprovada e designada, tendo em
vista ter cumprido o elenco de condigoes da NPA n° 01 /2004.

Por fim, como ainda nao cumpriu com os requisitos necessarios que
antecedem a designagao, a VRG nao pleiteou designagao para o
Chile e Peru.

Nao pleiteou as demais localidades que ja tinha a alocagao, pois
sabia que nao tinha capacidade tecnico-operacional para tanto.
Tinha ciencia de que nao cumprira com as requisitos cravados na
NPA n° 01/2004. Nao tinha requerido novos HOTRANS, nao tinha
apresentado os valores das tarifas que pretendia implementar, etc.

Ate entao, atuando em conformidade com o preceituado nas
normas vigentes, a VRG corretamente requereu o que the era de
direito, que the era assegurado pelo sistema normativo.

Quando da arrematagao da unidade produtiva da "antiga VARIG"
nao houve apenas mutabilidade de efeitos no que tange a
alocagao, mas tambem no que concerne ao prazo para operar
referidos destinos, senao vejamos.

3. INCIDENCIA DA PORTARIA No 569 /GC-5/2000 . INICIO E TERMO DO
PRAZO DECADENCIAL E PEREMPTORIO

Pelo disposto na Portaria n° 569/GC-5/2000 ha um prazo decadencial
(art. 13, I) e um peremptorio (art. 13, II) para a empresa vencedora da
licitagao operar as frequencias, sob pena de perde-las.

Nas operagoes domesticas o prazo e de 30 (trinta) dias, ex vi do que
dispoe o art. 15, da norma em tela. Nas internacionais o prazo e de
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180 (cenfo e oitenta) dias, conforme se infere do art. 13, do mesmo
diploma.

3.1. Prazo Decadencial (art. 13, I)

Ordinariamente, nas operagoes internacionais, o nascedouro do
lapso temporal d6-se com a ciencia do empresa de que foi
contemplada com a alocagao das frequencias. Ou seja, no
momento em que a SRI notifica a empresa requerente de que
venceu a licitagao e que foi alocada, da-se inicio a contagem do
prazo decadencial estipulado no art. 13, I, do Portaria n° 569/GC-
5/2000, de 180 (cento e oitenta) dias.

No caso particular do VRG, quern foi intimada do alocagao das
frequencias foi a "antiga VARIG".

Quando do alienagao do unidade produtiva do VARIG e a
consequente arrematagao pela VRG, o inicio formal do contagem
do prazo decadencial, do art . 13, I, do Portaria n° 569 /GC-5/2000,
tornou - se inocuo , tendo em vista que a antiga empresa e que foi
oficiada do alocagao.

Uma vez que foi suprimida apenas a fase de licitagao para alocagao
de frequencia, transferiu-se o termo inicial, do contagem do prazo,
para a data do subscrigao do Contrato de Concessao e emissao do
CHETA, por ser a arrematante uma nova empresa , in casu, dia 14 de
dezembro do ano de 2006.

Como bem se observa, como lastro para corroborar o ora esposado,
do decis6o2 do Juizo Falimentar transcrita em sucessivo, 6 inconteste
o inicio do prazo decadencial, senao vejamos, in verbis:

"A disponibilizacao do malha total a que se refere a
decisao judicial datada de 1 1 de maio de 2006 ocorrer i
em trinta dias a contar do assinatura do Contrato de
Concessao , consoante o officio expedido pela Ana, s/n,
datado de 21 de junho de 2006, cuja copia esta a fls.
19.552/19.555.

Outrossim, ressalto que o detalhamento apresentado a
agencia reguladora refere-se apenas a primeira fase do
p,ano operacional do licitante vencedora, ja antes
encaminhado. E certo que a Anac, conforme preceito
regulatorio, nao esta obrigada a aceitar qualquer projeto

2 Processo n° 2005.001.072887-7. Fls. 19.575. Ref: Petigao de fls. 19.539 (vol.94). 1 ° Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.



que ultrapasse o lapso temporal acima referido, bern
como nao pode exigir que a licitante opere plenamente
antes do decurso do prazo regulatorio.

Neste sentido, nao 6 certo afirmar haver, neste momento,
desinteresse por parte da vencedora em operar
plenamente aquilo que foi ofertado no leildo judicial.

Oficie-se imediatamente a Agencia Nacional de
Aviacao Civil - ANAC, para conhecimento e
providencias necessbrias."
(grifo nosso)

Referido decisum foi objeto de ataque de embargos declaratorios. Os
aclaratorios opostos foram conhecidos e providos, sanando-se a r.
decisao exarada da seguinte forma3, pelo que transcrevo:

"Acolho o recurso de Embargos de Declaragao, too
somente, para esclarecer que o prazo de trinta dias a
contar da certificacao e, consequentemente, assinatura
do contrato de concessao , so se aplica as rotas
nacionais . Portanto, em relacao as rotas internacionais, o
prazo , seaundo reciulamento da Agenda Nacional de
Aviacao Civil - ANAC 6 de cento e oitenta dias, a partir
dos mesmos atos antes declinados."
(grifo nosso)

Se o magistrado monocratico desta forma decidiu, nao poderia a
ANAC atuar de forma diversa. Nao ha outra interpretapoo sobre o
inicio da contagem do prazo.

Em outras palavras, no momento em que subscreveu o Contrato de
Concessao e que foi contemplada com a emissoo do CHETA foi que
formalmente a VRG se cientificou de que tinha as alocagoes. Foi
neste exato momento que a ANAC tornou publico ser a VRG Linhas
A6reas S.A. detentora das alocacoes em comento. Neste perfeito
momento iniciou -se a contagem do prazo do inciso I, do art. 13, da
Portaria 569/GC-5/2000 para que a VRG cumprisse com o disposto na
N PA no 01 /2004.

Assim, nao pode a VRG invocar a incidencia do prazo para momento
posterior a assinatura do Contrato de Concessao.

Desta forma, 6 simploria a compreensao de que o inicio do prazo
ocorreu dia 18.12.06 . Para o caso das operag6es domesticas, o

3 Processo n° 2005.001.072887-7. 1 ° Vora Empresarial do Comarca do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
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termino deu-se em 18 de janeiro de 2007. Nas internacionais , o termo
final se darn em 18 de junho de 2007.

Ultrapassado estes 6 (seis) meses, as frequencias que estavam atadas
a empresa arrematante - a VRG - por forca do texto do edital,
ficarc o desimpedidas.

Desta feita, para que a propria VRG ou uma outra companhia aerea
possa voar os destinos que estavam "congelados" far-se-a necessario
que se proceda com o taxado na NPA no 02/2004, a fim de que se
inicie novo processo licitatorio.

Mesmo que em rarissima e improvavel hipotese seja afastada a
incidencia do inciso I, do art. 13, no caso em foco, sendo ventilada
tese temeraria e prejudicial diversa, nao ha como fugir da incidencia
do inciso II, do art. 13, do diploma em estudo, sendo vejamos.

3.2. Prazo Peremptorio ( art. 13, II)

Ao passo que o inciso I taxa que a empresa vencedora da licitagao,
passados 6 (seis) meses, perdera as frequencias se nao cumprir com
as requisitos estabelecidos na NPA no 01/2004; o inciso II taxa que
apos cumpridos todos as requisitos, da NPA no 01/2004, e estando
apta a operar, se nao voar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
peremptoriamente, perdera as frequencias tambem.

Anote-se, ilustrativamente, as casos dos destinos: Chile, Peru, Mexico,
Italia, Inglaterra, Franca e Espanha.

Para o Chile voou pela ultima vez no dia 27.07.06. Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 27.01.07.

Para o Peru voou pela ultima vez no dia 23.08 .06. Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 27.02.07.

Para o Mexico voou pela ultima vez no dia 27.07 .06. Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 27.01.07.

Para a Italia voou pela ultima vez no dia 20 . 06.06 . Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 20.12.06.

Para a Inglaterra voou pela ultima vez no dia 30.07.06 . Ultrapassados
6 (seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do
art. 13, no dia 30.01.07.



Para a Franca voou pela ultima vez no dia 19.06.06. Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 19.12.06.

Para a Espanha voou pela ultima vez no dia 28.06 .06. Ultrapassados 6
(seis) meses, perderia a frequencia, por incidencia do inciso II, do art.
13, no dia 28.12.06.

Se fosse aplicado o taxado no inciso II, do art. 13, do diploma em
foco, a VRG teria perdido todas as frequencias internacionais
arrematadas em leilao.

Porem , a ANAC preferlu privilegiar a empresa em recupera4ao
judicial aplicando-Ihe a incidencia do inciso I, do art . 13, da Portaria
n° 569/GC-5/2000 . Concedeu, desta forma , tempo legal suficiente
para que a sociedade empresaria cumprisse o disposto na NPA n°
01/2004, para que pudesse voar referidos destinos.

E imperioso que haja, por forpa normativa, um lapso de tempo para
operagao das rotas. Ambas e unicas possibilidades estao previstas no
art. 13, da Portaria 569/GC-5/2000, em seus incisos I e II. Se for se
aplicar o inciso II, de imediato, a VRG perde todas as rotas
"congeladas". De forma mais benefica, aplicando-se o inciso I, o fim
do prazo se dara em 18 de junho de 2007.

Nao obstante a incidencia da Portaria n° 569/GC-5/2000 quando da
conversibilidade do termo inicial para contagem do prazo, nao ha
como se invocar as precedentes da Plenaria da SRI para se almejar
prorrogacao. Pelo que se passa a aduzir.

4. DA NAO APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DA PLENARIA DA SRI

De acordo com atas da plenaria da SRI houve deferimento de pleito
de companhias aereas para prorrogagao de prazo estipulado no art.
13, I, para frequencia internacional, da Portaria n° 569/GC-5/2000.

Com efeito , no reuniao plenaria da SRI se a empresa pleiteadora da
prorroga4ao demonstrasse sua intengdo e se as outras
concessionarias demonstrassem desinteresse naquela alocacao, a
SRI, dependendo do caso, nrorroaava o prazo.

Nao ha de se invocar estes precedentes, tendo em vista que a
epoca tratavam-se de empresas congeneres e, portanto, nao havia
concorrencia manifesta de outras concessionarias para voar aqueles
destinos.



Em que pese tal procedimento ter ocorrido no passado e no pratica,
a epoca, nao configurou nenhum prejuizo as empresas congeneres,
ante o fato inconteste de que o procedimento Iicitatorio e
indispens6vel.

Ou seja , o procedimento adotado no preterito pelo extinto DAC, de
prorrogar o prazo estipulado na norma, sem ocorrencia de Iicita4ao,
nao era o adequado, tendo em vista a indispensabilidade de
licitacao.

Nos casos citados, a abertura de certame publico, apos termo do
prazo, era necessaria, mesmo que apenas a empresa que requereu a
dilagao do prazo fosse se habilitar no procedimento previsto no NPA
n° 02/2004 e, consequentemente, vencer o processo Iicitatorio.
Preferiu o extinto DAC dispensar o certame publico por pura
liberalidade e conveniencia.

Nao e a hipotese em questao.

Se a ANAL Prorrogar o prazo estipulado na Portaria n° 569 /GC-5/2000
estara desprivileglando outras concession6rias que ja demonstraram
interesse nas alocacoes conneladas Para a VRG . Estar6 praticando
ato eivado de vicio , carente de mutabilidade . Estar6 atentando
contra os Principiios reitores do direito administrativo , reaentes dos
contratos administrativos.

Nao ha lastro legal para prorrogar o prazo. Nao ha fundamento para
a administragao publica privilegiar uma companhia aerea
concessionaria de servico publico em detrimento dos demais
concessionarias.

Desta forma, afastando-se a aplicabilidade dos precedentes do SRI
para prorrogacao do prazo decadencial estipulado, passa-se a
dissecar o disposto no edital de alienagao.

5. 0 EDITAL DE LEILAO DE ALIENCAO JUDICIAL DA UNMADE PRODUTIVA
DA VARIG

Em que pese a VRG ser uma concessionaria distinta do "antiga
VARIG", e necessario ter uma designacao especifica, uma nova
designacao. Vale recordar que a nova empresa nao participou de
procedimento Iicitatorio, assumiu a obrigagao/dever de adimplir com
aquilo que a antiga concessionaria tinha se comprometido a realizar,
conforme dispoe o subitem (a)/(iii), item 1, do edital do leilao de
alienagao do Unidade Produtiva do Varig.



Com efeito, vale ressaltar que o edital de alienagao da "antiga
VARIG" impos a sociedade arrematante a obrigagao de transportar e
executar as alocagoes anteriormente vencidas, em competente
licitagao, pela empresa arrematada. 0 que nao esta ocorrendo.

Desta forma, temerariamente, mesmo nao cumprindo o disposto no
edital, pelo que se impoe o subitem (a)/(iii), item 1, do edital de
alienagao, a VRG - empresa arrematante - demonstra interesse em
prorrogar o prazo decadencial legal.

Esta a mais uma razao para nao se prorrogar o prazo, que se acresce
as demais suscitadas.

6. PARECER DA SECRETARIA DE DIREITO ECONOMICO - MINISTERIO DA
JUSTICcA : A LIVRE CONCORRENCIA E 0 CONSUMIDOR DE SERVICOS
AEREOS

O renomado economista Daniel Krepel Goldberg, Secretario de
Direito Economico - orgao vinculado ao Ministerio da Justiga - exarou
parecer afirmando, categoricamente, ser o congelamento das rotas
leiloadas a VRG prejudicial aos consumidores, em varios aspectos,
pelo que se observa da transcrigao da manifestagao do Secretario, in
verbis:

"Primeiramente, com relagao a crise da antiga Varig, sua
paralisagao e redugao abrupta da malha sem duvida
provocaram (i) uma redugao no oferta agregada de
voos; (ii) criou ineficiencia no use do sistema
aeroportuario - uma vez que as rotas nao foram
imediatamente e integralmente aproveitados por outras
empresas ; e (iii) reduziu ao menos temporariamente o
nivel de competigao no mercado aereo brasileiro. Ou
seja, em termos econamicos provavelmente elevou tanto
as rendas oriundas da concessao quanto as rendas
decorrentes da competigao imperfeita existente nesse
mercado - e, portanto, provocou elevacoes nos precos
medios (yeld medio) das passagens aereas , acima do
que seria esperado pela simples sazonalidade da
demanda."4
(grifo nosso)

Ato continuo confirma ser o congelamento dos frequencias uma
reserva de mercado indevidamente feita a VRG Linhas Aereas S.A.,
bem como afronta a principios basilares da Administragao Publica.

a Parecer, s/n, datado de 08 de setembro de 2006. Ministerio da Justica - Secretaria
de Direito Economico - Gabinete do Secretario.



Aponta, outrossim, exemplo comparativo com outra Agenda
Reguladora (ANA) e os possiveis efeitos decorrentes de
congelamento de atividade regulada pelo Poder Concedente
exemplificado, como se observa:

"De fato, trata-se de uma "reserva de mercado " de parte
de uma infra-estrutura essencial, que afronta o principio
da isonomia competitiva - ja que a mesma decisao nao
pode ser replicada a qualquer novo entrance - e nao
obedece aos principios da Iivre concorrencia - ja que o
mecanismo de alocacao de slots por decisao judicial
nao esta premiando a empresa mais eficiente, mas sim
apenas aquela que, por razoes historicas, teve acesso a
essa decisao.

Apenas ilustrativamente, imagine se esta mesma
situacao ocorresse no setor do saneamento. A
manuten4ao dos slots inutilizados equivaleria a manter
determinadas areas geograficas (bairros ) sem acessos a
servicos basicos de agua e esgoto para permitir que a
empresa teoricamente detentora dos direitos de
exploracao gradualmente recuperasse sua capacidade
de atendimento."
(grifo nosso)

For fim, de acurada leitura do admiravel parecer exarado percebe-
se que o congelamento per se stance das frequencias ja causou
enormes prejuizos aos consumidores . Desta forma , fazendo uma
exegese estendida do parecer , pode-se facilmente concluir ser a
prorrogapao do prazo encapitulado no art. 13 da Portaria 569/GC-
5/2000 um agravo aos consumidores e a economia brasileira.

7. OS EFEITOS DO CONGELAMENTO DAS ROTAS INTERNACIONAIS E DA
RESERVA DE MERCADO

Prorrogado o prazo, do art. 13, I, da Portaria n° 569/GC-5/2000, estaria
a ANAC fazendo reserva de mercado.

A tabela a seguir apresenta a evolugao no periodo 2005/2006 da
participacao das empresas brasileiras e estrangeiras nos servicos
internacionais de/para o Brasil, considerando os destinos para os
quais foram alocadas frequencias a VRG, por forma do edital do
leilao da UPV, e que nao estao sendo operados pela referida
concessionaria, em razao de nao terem sido cumpridos as requisitos
intermediarios constantes da NPA n° 01/2004, de 22.1 1.04, da CERNAI
(atual SRI), nao estando, desta forma, apta para ser designada como
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empresa aerea de bandeira brasileira para a exploragao de tais
frequencias.

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS DESDE /PARA 0 BRASIL
2005 2006

Pais 'Brasileiras Estrangeiras Total
Participacao;

Brasileiras
Brasileiras Estrangeiras Total

Participacao
Brasileiras

Chile 11 281.684 264.724 546.408 52% 11 217.533 375.756 593.289 37%
Mexico 121.925 90.590 212.515 57% 33.294 95.201 128.495' 26%
Peru 101.549 71.926 173.475 59% 42.811 128.983 171.794 25%

Es anha 158.761 370.440 529.201 30% 73.343 518.624 591.967 12%
Fran a 11 349.002 427.083 776.085 45% 11 308.609 491.275 799.884 39%
Italia ; 166.074 182.635 348.709 48% 75.939 192.335 268.274 28%

Inglaterra 144.310 117.574 261.884 55% 93.373 135.896, 229.269 41%

Total 1.323 . 305 1.524 . 972 2 . 848.277 46% 844 . 902 1.938.070 2 . 782.972 30%

Conforme se observa, no ano de 2005, nos servigos envolvendo os
destinos em questao, as empresas brasileiras transportaram 1.323.305
de passageiros, enquanto que as estrangeiras transportaram
1.524.972.

No ano seguinte, as brasileiras transportaram 844.902 passageiros, 36%
(trinta e seis por cento) a menos do que no ano anterior, enquanto
que as estrangeiras transportaram 2.782.972, o que significou um
aumento de 27% (vinte e sete por cento) no periodo.

Esse fato esta relacionado com a paralisagao das operagoes
internacionais da "antiga VARIG" em 2006, as quais representavam
mais de 76% (setenta e seis por cento) da oferta da bandeira
brasileira nesse segmento. A partir dal, verifica-se que a fatia do
mercado internacional de/para o Brasil envolvendo aqueles destinos,
atendida pelas empresas brasileiras, diminuiu drasticamente, de 46%
(quarenta e seis por cento) para 30% (trinta por cento), o que indica
que houve uma transferencia significativa dos passageiros da "antiga
VARIG" para as empresas estrangeiras.

Observa-se, ainda, que a situagao de razobvel equilibrio que havia
ate 2005 entre a participagao de empresas brasileiras e estrangeiras
nesse segmento, em alguns destinos ate com alguma vantagem para
a parte brasileira, se alterou consideravelmente em prejuizo da
bandeira brasileira.

Como exemplo, destaca-se o caso da Republica do Peru. No ano de
2006 as empresas brasileiras transportaram quase metade dos
passageiros de/para esse destino, comparativamente a 2005,
enquanto que as estrangeiras transportaram, no mesmo periodo,
quase o dobro.
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Essa situagao de desequilibrio desfavoravel as empresas brasileiras no
participagao de mercado nos servigos internacionais tern como
consequencia o aumento do remessa de divisas e o
enfraquecimento do bandeira nacional.

Quanto mais tempo essa situagao perdurar, mais fortalecidas ficarao
as empresas estrangeiras, dificultando coda vez mais a entrada de
outras concessionarias nacionais nesse mercado e, portanto, o
processo de reversao Besse quadro.

Desta forma, conclui-se que assegurar por mais tempo as rotas
arrematadas no leilao mediante a prorrogagao do prazo
estabelecido no art. 13, I, do Portaria n° 569/GC-5/2000 para a
retomada do operagao pela empresa arrematante, estaria a ANAC
fazendo reserva de mercado a VRG e atuando no sentido de
prolongar a situagao de desequilibrio desfavoravel a bandeira
brasileira ora verificada.

Atuando de forma contraria, a ANAC estara concedendo a todas as
concessionarias brasileiras, inclusive a VRG, a possibilidade de
habilitar-se, em igualdade de condigoes, em certame publico e,
portanto, de retomar a fatia do mercado perdida para as empresas
estrangeiras e como isso, reverter o mencionado desequilibrio.

8. CONCLUSAO

Diante do exposto, entendo que o prazo taxado no art. 13, do
Portaria n° 569/GC-5/2000, nao deva ser prorrogado, pela pluralidade
de razoes ventiladas no bojo deste parecer.

E o parecer, salvo melhor juizo.

Brasilia , 22 de maio de 2007.

JOAO ILIDIO DE LIMA FILHO
Procurador-Geral do ANAC
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