
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

DIRETORIA

ATA DE REUNIAO REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2007

Aos vinte e dois do mes de maio de ano de dois mil e sete, as dezesseis

horas, na sala de reunioes de sua sede localizada no Aeroporto

Internacional de Brasilia - Setor de Areas de Concessionarias - Lote 5 -

Brasilia - DF, a Diretoria Nacional de Aviacao Civil- ANAC - reuniu-se

com a presenca do Dr. Milton Sergio Silveira Zuanazzi , Diretor-

Presidente; da Dra. Denise Maria Aires de Abreu , Diretora; do Dr. Jorge

Luiz Brito Velozo, Diretor; do Dr. Josef Barat, Diretor, e do Dr. Leur

Antonio Britto Lomanto , Diretor, que acordao, assistidos pelas

autoridades que assinaram a folha de presenca: 1) Aprova a Nota Tecnica

n° 001/GAB/DIR/BARAT/2007, que trata a necessidade de viagem de

membros do Subgrupo de Revisao da Politica Tarifaria pars a America do

Sul e autoriza o Gerente de Acompanhamento de Mercado, Juliano

Alcantara Noman e o Gerente de Operacoes Internacionais, Valdir Lemos

Padilha a realizarem as viagens especificadas nessa Nota. 2) Aprova a

participacao do Eng. Rogerio Benevides Carvalho no Primeiro Simulado de

Atos de Interferencia Ilicita do Equador, conforme o que consta da Nota

Tecnica No 048/SRI-GCOI/2007. 3) Autoriza a participacao de

representantes da Superintendencia de Infra-Estrutura Aeroportuaria,

tecnicos em carga perigosa, na Reuniao do Sub-comite de peritos em

Transporte de Artigos Perigosos das Naroes Unidas, conforme o que co4sta



da Nota Tecnica no 53/GGOC/2007. 4) Aprova o inicio do seguinte

processo administrativo para fim de contratacao de prestacao de servico:

processo no 60800.004693/2007-13. Outrossim, aprova o inicio dos

seguintes processos administrativos para fins de aquisicao de bens:

processo no 60800.007217/2007-31; processo no 60800.018776/2007-77;

processo no 60800.018770/2007-08; processo no 60800.011668/2007-73;

processo no 60800.019745/2007-33. 5) Outorga autorizacao para operar

servicos aereos especializados na modalidade aeroagricola a empresa

Bolzaer Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta nos autos do

processo n°07-01/3949/91. 6) Outorga autorizacao para operar servicos

aereos especializados na modalidade aeroagricola a empresa Aviacao

Agricola Entre Rios Ltda., conforme o que consta nos autos do processo

n°07-01/94749/00. 7) Outorga autorizacao para operar servicos aereos

especializados na modalidade aeroalevantamento a empresa Hipparkhos

Geotecnologia, Sistemas e Aerolevantamentos Ltda., conforme o que

consta nos autos do processo no 60800.015975/2006-42. 8) Concede previa

aprovacao ao ato consubstanciado na ata da assembleia de acionistas

realizada em 19 de dezembro de 2006 para nomeacao do administrador da

sociedade empresaria em formacao, a empresa Sao Paulo Air Transports -

Transportes de Carga Aerea Ltda., conforme consta dos autos do processo

n°60800. 015964/2006-62. 9) Encaminha a relatora da revisao do Marco

Regulatorio da Aviacao Civil, Diretora Denise Abreu, o processo no

60800.020327/2007-99, que trata da alteracao da portaria 189/DGAC, de 8

de marco de 2005. 10) Fica aprovado, por maioria, que as duas frequencias

disponiveis no acordo Brasil/Alemanha, de que trata a Nota Tecnica n°

030/SRI-GENA/2007, sejam alocadas para servicos mistos e

imediatamente realizada sua licitacao. Votou em contrario o Diretor-

Presidente, que faz a seguinte declaracao de voto: Existem demandas tanto

para frequencias de carga quanto para passageiros. As 2 (4uas)



frequencias em debate nao resolverao os problemas da demanda de

passageiros. Para a carga uma empresa afirma possuir uma aeronave

disponivel, enquanto que para a transformacdo das frequencias de carga

em frequencias de passageiros, nenhuma empresa manifestou-se no

sentindo de que podera operar essas frequencias imediatamente. Estamos,

tambem, chegando ao final do prazo da VRG Linhas Aeneas para utilizar

as frequencias internacionais autorizadas a Varig S. A, que recebeu quando

da aquisicao da Unidade Produtiva Varig, o que definira um outro padrao

na utilizacao das frequencias de passageiros para a Alemanha. 11) Aprova

a nota tecnica n° 08/SSA/2007, que concluiu os trabalhos do grupo

instituido pela Portaria n°. 677/2006, de 22 de dezembro de 2006, e

determina que seja criado novo grupo de trabalho, sob a coordenacao da

SSA, para identificar e analisar os demais aspectos que possam determinar

uma melhor operacionalizacao das malhas aereas, por meio de novos

procedimentos para a autorizacao de HOTRAN. 12) Aprova que o texto de

minuta de Resolucao que estabelece as regras de compensacao aos

passageiros vitimas da situacao de overbooking, anexo a esta Ata, seja

colocado em Consulta Publica, acompanhado de sua exposicao de motivos.

13) A VRG Linhas Aereas S/A enviou correspondencia a esta Agencia

Reguladora apresentando, de forma resumida, as datas em que pretende

iniciar as operacoes aereas internacionais de Longo curso para a Espanha, a

Franca, a Inglaterra, a Italia e o Mexico, sendo que essas datas foram

definidas levando-se em consideracao que a contagem do prazo inscrito no

art. 13, I, da Portaria n° 569/GC-5/2000, iniciar-se-ia a partir do ato

administrativo da sua designacao. Ou seja, nao teria como termo inicial da

contagem do prazo, de 180 (cento e oitenta) dias, a data de inicio da

vigencia do contrato de concessao da VRG Linhas Aereas S/A e

concomitante assuncao por essa concessionaria da "Unidade Produtiva

Varig". Tal tese foi rechacada pelo Parecer 1\no I



106/2007/Procuradoria/ANAC, cuja integra esta em anexo a esta Ata, e que

resumidamente entendeu: "... nas operacoes internacionais, o nascedouro

do lapso temporal da-se com a ciencia da empresa de que foi contemplada

com a alocacao das frequencias. Ou seja, no momento em que a SRI

notifica a empresa requerente de que venceu a licitacao e que foi alocada,

da-se inicio a contagem do prazo decadencial estipulado no art. 13, I, da

Portaria n°569/GC-5/2000, de 6 (seis) meses. No caso particular da VRG,

quem foi intimada da alocacao das frequencias foi a "antiga VARIG".

Quando da alienacao da unidade produtiva da VARIG e a conseqUente

arrematacao pela VRG, o inicio formal da contagem do prazo

decadencial , do art . 13, I, da Portaria n° 569 /GC-5/2000, tornou-se

inocuo , tendo em vista que a antiga empresa a que foi oficiada da alocacao.

Uma vez que foi suprimida a enas a fase de licitacao para alocacao de

frequencia, transferiu-se o termo inicial, da contagem do prazo, para a data

da subscricao 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 bern se observa, como lastro para corroborar o ora esposado,

da decisao do Juizo Falimentar transcrita em sucessivo, a inconteste o

inicio do prazo decadencial, senao vejamos, in verbis : "A disponibilizarao

da malha total a que se refere a decisdo judicial datada de 11 de maio de

2006 ocorrera em trinta dias a contar da assinatura do Contrato de

Concessao, consoante o oficio expedido pela Anac, s/n, datado de 21 de

junho de 2006, cuja copia esta a f/s. 19.552/19.555. Outrossim, ressalto

que o detalhamento apresentado a agenda reguladora refere-se apenas a

primeira fase do piano operacional da licitante vencedora, ja antes

encaminhado. E certo que a Anac, conforme preceito regulatorio, nao esta

obrigada a aceitar qualquer projeto que ultrapasse o lapso temporal acima

referido, bem como nao pode exigir que a licitante opere plenamente antes

do decurso do prazo regulatorio. Neste sentido, nao e certo afirmar h



neste momento, desinteresse por parte da vencedora em operar plenamente

aquilo que foi ofertado no leilao judicial. Oficie-se imediatamente a

Agenda Nacional de Aviacao Civil - ANAC, para conhecimento e

providencias necessarias. " Referido decisum foi objeto de ataque de

embargos declaratorios. Os aclaratorios opostos foram conhecidos e

providos, sanando-se a r. decisao exarada da seguinte forma, pelo que

transcrevo: "Acolho o recurso de Embargos de Declaragdo, tao somente,

para esclarecer que o prazo de trinta digs a contar da certificacao e,

consequentemente , assinatura do contrato de concessao, so se aplica as

rotas nacionais . Portanto, em relacdo as rotas internacionais , o pra o,

segundo regulamento da Agenda Nacional de Aviacdo Civil - ANAC a de

cento e oitenta dias, a partir dos mesmos atos antes declinados. " Se o

magistrado monocratico desta forma decidiu, nao poderia a ANAC atuar de

forma diversa. Nao ha. outra interpretacao 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 emissao do CHETA foi que

formalmente a VRG se cientificou de que tinha as alocacoes. Foi neste

exato momento que a ANAC tornou publico ser a VRG Linhas Aereas

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

pars que a VRG cumprisse corn o disposto na NPA n° 01/2004 . Assim, nao

pode a VRG invocar a incidencia do prazo para momento posterior a

assinatura do Contrato de Concessao . Desta forma, a simploria a

compreensao de que o inicio do prazo ocorreu dia 18.12.06. Para o caso das

operacoes domesticas , o termino deu-se em 18 de janeiro de 2007. Nas

internacionais , o termo final se dara 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, ficarao

desimpedidas. Desta feita, para que a propria VRG ou uma outr



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. (...) Diante do exposto, entendo que o

prazo taxado no art. 13, da Portaria no 569/GC-5/2000, nao deva ser

prorrogado, pela pluralidade de razoes ventiladas no bojo deste parecer."

Isto posto, a Diretoria, por unanimidade, acolhe o Parecer exarado pela

Procuradoria-Geral desta Autarquia, e, nos termos do disposto no §1' art.

50 da Lei no 9.784, de 22 de janeiro de 1999, e pelos fundamentos de fato e

de direito nele contidos, decide que o prazo para o inicio das operacoes de

frequencias internacionais alocadas para a VRG Linhas Aereas S/A tem

como termo inicial de sua contagem a data de inicio da vigencia de seu

contrato de concessao e concomitante assuncao por essa concessionaria da

"Unidade Produtiva Varig", momento em que passou a gozar dos direitos e

arcar com as obrigacoes que acompanharam essa unidade produtiva.

Assim, apos o transcurso desse prazo, sem que se tenha iniciada a efetiva

prestacao do servico de transporte aereo internacional de passageiros nessas

frequencias, a concessionaria perde o direito a elas, de modo a que sejam

ofertadas em processo licitatorio no qual as concessionarias interessadas em

prestar o servico publico nessas frequencias poderao concorrer em

igualdade de condicoes. 14) Aprova as recomendacoes contidas na Nota

Tecnica n°24/SEP/2007, que trata do Projeto Panorama da Aviacao Geral e

Taxi Aereo no Brasil - Resultado 3.3.2. 15) Aprova as recomendacoes

contidas na Nota Tecnica n°. 25/SEP/2007, sobre Projeto Politica de

Incentivo ao Desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Carga Aerea

Internacional - Resultado 3.2.1.1. 16) Aprova as recomendacoes contidas

na Nota Tecnica n°33/SEP/2007, sobre a Implantacao da Rede Nacional de

Pesquisa e Desenvolvimento em Aviacao Civil. 17) Aprova a indicacao de

profissionais para ocupar cargos comissionados da ANAC, conforme

relacao anexa. Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos



dezenove horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de maio ano de dois

mil e sete, apos o que foi lavrada esta Ata, que e por todos os Diretores

presentes lida e assinada.
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Diretor-Presidente
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Diretor

Diretor
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Diretor
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