
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2010 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e cinco minutos, 

teve início a Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil - 

ANAC, no Plenário da Sede em Brasília.  A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, 

Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-Geral, Lígia Maria Rocha e Benevides, e 

contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão, Carlos Eduardo Magalhães da 

Silveira Pellegrino, Rubens Carlos Vieira e Ricardo Sérgio Maia Bezerra e do Procurador-

Geral, Gabriel de Mello Galvão.  Verificado o quórum de instalação, a Diretora-Presidente abriu a 

sessão, aludindo às deliberações por ela adotadas, ad referendum daquele Colegiado, a partir de 17 

de março – data após a qual verificou-se ausência de quórum para a realização de sessões da espécie 

em razão da vacância de três cargos de diretor –, com base na faculdade de que trata o art. 6º do 

Regimento Interno, as quais deram origem  às Decisões nºs 52 a 111, às Resoluções nºs 149 a 165, 

aos Avisos relativos às Audiências Públicas nºs 10 a 19 e ao Aviso de Prorrogação da Audiência 

Pública nº 10.  Em razão da necessidade de confirmação, por parte da Diretoria, desses atos – objeto 

dos itens 1 a 91 da Pauta da Reunião, que, como anexo, passa a fazer parte integrante desta Ata –, a 

Presidente submeteu o teor respectivo aos demais Diretores.  O Diretor Ricardo Sérgio Maia 

Bezerra, então, manifestando-se favorável à confirmação dos demais atos, aludiu à existência, no 

rol objeto de análise, de cinco empresas postulantes que, embora regulares em termos fiscais, 

previdenciários e trabalhistas à época em que concedidas ou renovadas as correspondentes 

autorizações operacionais, apresentaram certidões demonstrando irregularidade superveniente, 

caracterizando infringência ao disposto na legislação em vigor – art. 10, inciso IV, do Anexo I do 

Decreto nº 5.731, de 20.03.2006, que inclui na atuação da ANAC a incumbência de zelar para que 

as empresas de prestação de serviços mantenham regularidade com as obrigações da espécie.  Desta 

feita, confirmados em bloco pela Diretoria, por unanimidade, os demais atos objeto de deliberação 

ad referendum da Diretora-Presidente, decidiu-se, por quatro votos a um, tornar sem efeito, a partir 

da publicação das competentes Decisões, os a seguir elencados, pela ordem em que constantes da 

mencionada pauta: 1) devido às irregularidades de natureza fiscal e previdenciária constatadas:  

Processo: 07-01/10844/90 - Decisão nº 52, de 31 de março de 2010; Interessado/Assunto: BETA - 

Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda. – concessão para exploração de serviço de 

transporte regular de carga e mala postal; 40) devido à irregularidade de natureza previdenciária 

constatada: Processo: 60800.066346/2008-42 - Decisão nº 95, de 22 de junho de 2010; 

Interessado/Assunto: Centro Oeste Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração 

de serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; 

72) devido à irregularidade de natureza previdenciária constatada: Processo: 07-01/93877/99 - 



Decisão nº 55, de 9 de abril de 2010; Interessado/Assunto: NHR Táxi Aéreo Ltda. – renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular de 

passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; 75) devido à irregularidade de natureza previdenciária 

constatada: Processo: 60800.057000/2008-53 - Decisão nº 56, de 13 de abril de 2010; 

Interessado/Assunto: JM Aviação Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola; e 77) devido às irregularidades de natureza fiscal e 

trabalhista constatadas: Processo: 07-01/14955/94 - Decisão nº 58, de 13 de abril de 2010; 

Interessado/Assunto: Pampeana Aero Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola.  A pedido do Diretor Rubens Carlos Vieira, foi 

registrada declaração de voto contrário à deliberação de tornar sem efeito as citadas Decisões, 

diante de seu entendimento no sentido de que, à época em que concedidas ou renovadas as 

autorizações – quando, no seu entender, exigível a comprovação de regularidade – as empresas 

mostravam-se quites com suas obrigações.  A seguir, pedindo a palavra, o Diretor Ricardo Sérgio 

Maia Bezerra manifestou-se, com relação à recém-confirmada Resolução nº 158, de 13 de julho de 

2010, que dispõe sobre a autorização prévia para a construção de aeródromos e seu cadastramento 

junto à ANAC (item nº 57 da pauta), reputar interessante fosse agregada à sua disciplina a previsão 

da realização de convênio com a União, para que os aeródromos já pudessem, logo em seguida, 

ingressar em regime de tarifação.  Sugerindo, então, que a norma viesse a prever as condições para 

a exploração econômica dos aeródromos, manifestou seu intento de incumbir a área técnica de 

desenvolver estudos nesse sentido.  Nesse momento, precisamente às dezesseis horas e vinte e cinco 

minutos, a Diretora-Presidente, desculpando-se perante os demais, ausentou-se da Reunião com 

vistas a atender a convocação do Senhor Ministro da Defesa, passando, então, a Reunião a contar 

com a presença de quatro Diretores e a ser conduzida pelo Diretor Cláudio Passos Simão.  Esse, 

posto que concluída a deliberação acerca dos retromencionados ad referenda, passou à parte II da 

pauta, consistente na deliberação sobre processos, tendo sido deliberados, pela ordem em que 

constantes da pauta: Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 92) Processo: 60800.007264/2007-

85; Interessado: Varig S.A; Assunto: recurso administrativo contra decisão de aplicação de multa 

por prática de overbooking; Decisão: indeferido, por unanimidade, o recurso administrativo 

interposto pela Empresa, diante da ausência de fatos novos que motivassem a revisão das decisões 

adotadas nas instâncias anteriores.  A respeito das considerações constantes do Relatório sobre a 

prática do overbooking, mas sem discordar relativamente à orientação do Voto manifestado pelo 

Relator, o Diretor Rubens Carlos Vieira solicitou fosse registrado seu entendimento no sentido de 

caracterizar--se o overbooking já por ocasião da negativa de embarque no voo contratado dado o 

excesso de passageiros, independentemente de vir o preterido a ser reacomodado em outro voo para 

o destino em período inferior a quatro horas; 93) Processo: 60800.047370/2009-63; Interessado: 

Pantanal Linhas Aéreas S.A.; Assunto: recurso administrativo contra decisão que retirou 

HOTRANs da Empresa; Retirado de pauta pelo Relator; Relatoria do Diretor Ricardo Sérgio Maia 

Bezerra: 94) Processo: 60800.038045/2009-18 (613.712.061); Interessado: Copa Airlines - 

Compañía Panameña de Aviación S.A.; Assunto: recurso administrativo contra decisão de aplicação 

de multa por prática de overbooking; Decisão: indeferido, por unanimidade, o recurso 

administrativo interposto pela Empresa, diante da ausência de fatos novos que motivassem a revisão 

da decisão proferida pela instância anterior; Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira: 95) 



Processo: 60800.018840/2010-15; Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de licitação 

para a concessão da construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São 

Gonçalo do Amarante (ASGA); Retirado de pauta pelo Relator.  A seguir, foi admitido e submetido à 

apreciação da Diretoria, extrapauta, o seguinte processo: Relatoria do Diretor Ricardo Sérgio Maia 

Bezerra: 96) Processo nº: 07-01/207/80; Interessado: Águia Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: autorização 

operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: 

aprovado, por unanimidade, tendo em vista que a Empresa demonstrou estar em condições de explorar a 

atividade sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional, bem como diante dos pareceres 

favoráveis das áreas técnicas da Agência.  Por fim, com base no comando inserto nos arts. 2º e 4º da 

Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, passou-se ao sorteio de processos entre os Diretores, 

para relatoria, obtendo-se o seguinte resultado: 1) Processo nº: 60800.079818/2009-16; Interessado: 

Superintendência de Segurança Operacional – SSO; Assunto: Aprovação do RBAC 135 (Requisitos 

Operacionais: Operações Complementares e por Demanda); Relator sorteado: Diretora-Presidente, 

Solange Paiva Vieira; 2) Processo nº: 60800.014272/2010-83; Interessado: SSO; Assunto: Audiência 

Pública para edição do RBAC 129 (Operação de Empresas Estrangeiras de Transporte Aéreo Público no 

Brasil); Relator sorteado: Diretor Ricardo Sérgio Maia Bezerra; 3) Processo nº: 60800.019339/2010-76; 

Interessados: SNEA (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) e SNETA (Sindicato Nacional das 

Empresas de Táxi Aéreo); Assunto: Solicitação de prorrogação do prazo estabelecido no art. 16 da 

Resolução 113, de 22 de setembro de 2009; Relator sorteado: Diretor Carlos Eduardo Magalhães da 

Silveira Pellegrino; 4) Processo nº: 60800.0066759/2009-16; Interessado: Assessoria de Comunicação 

Social - ASCOM; Assunto: Regulamentação do Serviço de Atendimento ao Consumidor de Transporte 

Aéreo - REATAR; Relator sorteado: Diretor Rubens Carlos Vieira. Nada mais havendo a tratar, e 

agendada a realização da Reunião seguinte para as quatorze horas do dia 24 de agosto de 2010, na sede da 

ANAC no Rio de Janeiro, foram encerrados os trabalhos às quinze horas e dez minutos, após o que foi por 

mim, Lígia Maria Rocha e Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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ANEXO À ATA DA REDIR DELIBERATIVA DE 17.08.2010 

 

 
Pauta da Reunião Deliberativa da Diretoria 

17 de agosto de 2010 

Brasília (DF) 

 

 

I) Confirmação das deliberações ad referenda adotadas a partir da REDIR de 17.03.2010: 

 

 Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira 

 

1) Processo: 07-01/10844/90 - Decisão nº 52, de 31 de março de 2010. 

Assunto: BETA - Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda. – concessão para exploração de 

serviço de transporte regular de carga e mala postal. 

 

2) Processo: 07-01/0897/00 - Decisão nº 53, de 1º de abril de 2010. 

Assunto: Aerosat Engenharia e Aerolevantamento Ltda. – renovação da autorização operacional 

para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

3) Processo: 07-15/4711/89 - Decisão nº 63, de 23 de abril de 2010. 

Assunto: Voaar Aviação Agrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

4) Processo: 60800.083462/2009-15 - Resolução nº 149, de 27 de abril de 2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – estabelecimento de condição 

especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer ERJ-190. 

 

5) Processo: 07-01/03667/95 - Decisão nº 64, de 30 de abril de 2010. 

Assunto: Agrossol Aeroagrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

6) Processo: 07-01/2027/95 - Decisão nº 65, de 30 de abril de 2010. 

Assunto: Norteagro Norte Aeroagrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

7) Processo: 60800.006161/2010-01 - Decisão nº 67, de 10 de maio 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequência semanal para a realização de serviços 

regulares mistos entre o Brasil e Barbados. 

 

8) Processo: 60800.007284/2010-51 - Decisão nº 68, de 10 de maio de 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e Cuba. 

 

9) Processo: 60800.006455/2010-25 - Decisão nº 69, de 10 de maio de 2010. 

Assunto: VRG Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e Porto Rico. 

 



10) Processo: 60800.031791/2009-72 - Decisão nº 70, de 12 de maio de 2010. 

Assunto: Noar Linhas Aéreas S.A. – concessão para exploração de serviço de transporte aéreo 

público regular de passageiro, carga e mala postal. 

 

11) Processo: 60800.049956/2007-09 - Decisão nº 71, de 13 de maio de 2010. 

Assunto: Caf Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de transporte 

aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

12) Processo: 60800.002176/2010-92 - Decisão nº 72, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Aerovias de Integración Regional S.A. - Aires – autorização de funcionamento, no Brasil, 

de empresa estrangeira que pretende operar serviço de transporte aéreo internacional regular de 

passageiros, carga e mala postal. 

 

13) Processo: 60800.054973/2008-31 - Decisão nº 73, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: SSR Tecnologia, Engenharia e Aerolevantamentos Ltda. – autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

14) Processo: 60800.080635/2008-54 - Decisão nº 74, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Figueiredo Aero Agrícola Ltda.-EPP – autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

15) Processo: 07-01/11790/04 - Decisão nº 75, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Uniagro Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

16) Processo: 60800.006115/2009-61 - Decisão nº 76, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: SK Aviação Agrícola Ltda.-ME – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

17) Processo: 60800.004523/2010-11 - Aviso de Audiência Pública nº 13/2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – instauração de audiência pública 

sobre proposta de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer EMB-135BJ Enhanced. 

 

18) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 77, de 20 de maio de 2010. 

Assunto: Oceanair Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e a Colômbia. 

 

19) Processo: 07-01/017413/04 - Decisão nº 78, de 26 de maio de 2010. 

Assunto: Pec Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

20) Processo: 07-01/20492/03 - Decisão nº 79, de 26 de maio de 2010. 

Assunto: Viaer Aeronaves, Aviônicos e Aerofotografia Ltda. – renovação da autorização para 

exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerofotografia. 

 

21) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 80, de 27 de maio de 2010. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A.  – suspensão dos efeitos da Decisão nº 77, de 20 de maio de 

2010, que alocou frequências semanais para a realização de serviços regulares mistos entre o Brasil 

e a Colômbia à Oceanair Linhas Aéreas Ltda. 

 

22) Processo: 60800.006163/2010-92 - Decisão nº 81, de 1º de junho de 2010. 



Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e a Alemanha. 

 

23) Processo: 60800.008533/2010-26 - Decisão nº 82, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: Master Top Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências cargueiras semanais entre o 

Brasil e o Equador. 

 

24) Processo: 60800.008506/2010-53 - Decisão nº 83, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: Master Top Linhas Aéreas Ltda. – alocação de frequências cargueiras semanais entre o 

Brasil e os Estados Unidos. 

 

25) Processo: 60800.006960/2010-70 - Decisão nº 84, de 1º de junho de 2010. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências semanais para a realização de 

serviços regulares mistos entre o Brasil e o Reino Unido. 

 

26) Processo: 07-01/0745/80 - Decisão nº 85, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Agro Aérea Triângulo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

27) Processo: 07-01/14782/02 - Decisão nº 86, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Socana Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

28) Processo: 07-01/18261/03 - Decisão nº 87, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Dimensão Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

29) Processo: 07-01/93605/00 - Decisão nº 88, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: TWO Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviços aéreos 

especializados nas modalidades aerolevantamento e aeropublicidade. 

 

30) Processo: 07-01/005019/2006 -73 - Decisão nº 89, de 2 de junho de 2010. 

Assunto: Aero Brasil Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

31) Processo: 60800.013150/2010-70 - Aviso de Audiência Pública nº 14/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de alteração da Resolução nº 57, de 10 de 

outubro de 2008, que regulamenta o processo de alocação de frequências internacionais e de 

designação de empresas aéreas regulares brasileiras. 

 

32) Processo: 60800.077408/2009-22. 

Assunto: Proposta de Memorando de Entendimento em Aeronavegabilidade e Certificação de 

Produto Aeronáutico a ser celebrado entre as autoridades de aviação civil do Brasil e da Austrália. 

 

33) Processo: 60800.012951/2010-18 - Decisão nº 90, de 16 de junho de 2010. 

Assunto: Passaredo Transportes Aéreos Ltda. – concessão para exploração de serviço de transporte 

aéreo público regular de passageiro e carga. 

 

34) Processo: 07-01/4455/95 - Decisão nº 91, de 16 de junho de 2010. 

Assunto: Aero Star Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 



 

 

 

35) Processo: 60800.011835/2010-81 - Resolução nº 152, de 17 de junho de 2010. 

Assunto: Aprovação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 111, intitulado “Programa 

Nacional de Controle da Qualidade em Segurança da Aviação Civil contra Atos de Interferência 

Ilícita”. 

 

36) Processo: 60800.014117/2005-81 - Decisão nº 92, de 18 de junho de 2010. 

Assunto: Qatar Airways – autorização de empresa estrangeira que pretende operar, no território 

nacional, serviço aéreo de transporte regular internacional de passageiro, carga e mala postal. 

 

37) Processo: 60800.083458/2009-49 - Resolução nº 153, de 18 de junho de 2010. 

Assunto: Aprovação de Planos Diretores Aeroportuários - PDIR. 

 

38) Processo: 60800.000513/2010-15 - Decisão nº 93, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Oceanair Linhas Aéreas Ltda. e TAM Linhas Aéreas S.A. – alocação de frequências 

semanais para a realização de serviços regulares mistos entre o Brasil e a Colômbia. 

 

39) Processo: 07-01/93409/00 - Decisão nº 94, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Tarp Táxi Aéreo Ltda. – renovação de autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

40) Processo: 60800.066346/2008-42 - Decisão nº 95, de 22 de junho de 2010. 

Assunto: Centro Oeste Táxi Aéreo Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço de 

transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

41) Processo: 60800.008318/2010-25 - Decisão nº 96, de 24 de junho de 2010. 

Assunto: TRIP Linhas Aéreas S.A. – pedido de isenção de cumprimento do requisito RBAC 

121.344(a). 

 

42) Processo: 60800.011399/2010-41- Aviso de Audiência Pública nº 15/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 147, intitulado “Centros de Instrução de Aviação Civil, para Formação e 

Qualificação de Mecânicos de Manutenção Aeronáutica”. 

 

43) Processo: 60800.079687/2009-69 - Aviso de Audiência Pública nº 16/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 183, intitulado “Credenciamento de Pessoas”. 

 

44) Processo: 60800.000513/2010-15. 

Assunto: TAM Linhas Aéreas S.A. – recurso administrativo contra decisão que alocou, à Oceanair 

Linhas Aéreas Ltda., frequências para a Colômbia. 

 

45) Processo: 60800.013150/2010-70 - Resolução nº 154, de 25 de junho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 57, de 10 de outubro de 2010, que regulamenta o 

processo de alocação de frequências internacionais e de designação de empresas aéreas regulares 

brasileiras. 

 

46) Processo: 60800.013857/2010-86 - Resolução nº 156, de 6 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 63, de 26 de novembro de 2008, que aprova 

Programa Nacional de Instrução em Segurança de Aviação Civil. 



 

 

 

47) Processo: 60800.015367/2010-14 - Resolução nº 157, de 6 de julho 2010. 

Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre a obrigatoriedade do Programa de Segurança de 

Empresa Aérea (PSEA) para empresas de transporte aéreo operando no Brasil. 

 

48) Processo: 60800.005624/2009-76 - Decisão nº 98, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Martinair Holland N.V. – autorização de empresa estrangeira que pretende operar, no 

território nacional, serviço aéreo de transporte regular internacional de carga. 

 

49) Processo: 07-01/18546/03 - Decisão nº 99, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Aerotop Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

50) Processo: 07-11/0904/04 - Decisão nº 100, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Heiss Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. 

 

51) Processo: 07-01/93371/00 - Decisão nº 101, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Icaraí Turismo Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração 

de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroinspeção. 

 

52) Processo: 07-01/9930/04 - Decisão nº 102, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: Helisae Serviço Aéreo Especializado Ltda. – renovação da autorização operacional para 

exploração de serviços aéreos especializados nas modalidades aeropublicidade, aeroinspeção, 

aerorreportagem e aerofotografia. 

 

53) Processo: 07-01/19991/03 - Decisão nº 103, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: RQ Serviços Aéreos Especializados Ltda. – autorização operacional para exploração de 

serviços aéreos especializados nas modalidades aerorreportagem, aerofotografia e 

aerocinematografia. 

 

54) Processo: 07-01/93352/00 - Decisão nº 104, de 8 de julho de 2010. 

Assunto: JS Taxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

55) Processo: 60800.068051/2009-91 - Decisão nº 105, de 12 de julho de 2010. 

Assunto: Whitejets Transportes Aéreos Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço 

de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

56) Processo: 60800.015539/2010-50 - Aviso de Audiência Pública nº 18/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição de resolução estabelecendo 

regras para designação dos aeroportos internacionais brasileiros. 

 

57) Processo: 60800.004996/2010-19 - Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de resolução dispondo sobre a autorização prévia para a construção de 

aeródromos e seu cadastramento junto à ANAC. 

 

58) Processo: 07-01/1676/80 - Decisão nº 106, de 14 de julho de 2010. 



Assunto: Áquila Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

 

 

59) Processo: 07-01/11580/04 - Decisão nº 107, de 14 de julho de 2010. 

Assunto: Nova Aviação Agrícola Ltda. – autorização operacional para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

60) Processo: 60800.015320/2010-51 - Resolução nº 159, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 107-1007, intitulada “Guia de 

Análise de Programa de Segurança Aeroportuária”. 

 

61) Processo: 60800.015317/2010-37- Resolução nº 160, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 108-1002, intitulada “Guia de 

Análise de Programa de Segurança de Empresa Aérea”. 

 

62) Processo: 60800.015319/2010-26 - Resolução nº 161, de 15 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 107-1012, intitulada “Certificado de 

Habilitação em Segurança da Aviação Civil (CHS)”. 

 

63) Processo: 60800.010125/2010-34 - Decisão nº 108, de 16 de julho de 2010. 

Assunto: TRIP Linhas Aéreas S.A. – pedido de isenção de cumprimento dos requisitos RBAC 

121.344(d) e 121.344(e). 

 

64) Processo: 60800.009777/2010-26 - Aviso de Audiência Pública nº 19/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 120, intitulado “Programas de Prevenção do Uso Indevido de Substâncias 

Psicoativas na Aviação Civil”. 

 

65) Processo: 60800.016536/2010-33 - Resolução nº 162, de 20 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração de disposições sobre a edição de Regulamentos Brasileiros da 

Aviação Civil e de Instruções Suplementares – Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, e Instrução 

Normativa nº 15, de 20 de novembro de 2008. 

 

66) Processo: 60800.015315/2010-48 - Resolução nº 164, de 29 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil 109-1001, intitulada “Programa de 

Segurança da Carga - AVSEC - para os Agentes de Carga Aérea (PSACA)”. 

 

67) Processo: 60800.0016593/2010-12. 

Assunto: Aprovação de instruções à delegação presente à 25ª Reunião do Grupo de Especialistas 

em Assuntos Políticos, Econômicos e Jurídicos do Transporte Aéreo e às reuniões do grupo “ad 

hoc” sobre o Sistema Estatístico Integrado da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - 

CLAC. 

 

68) Processo: 60800.014512/2010-40 - Decisão nº 109, de 10 de agosto de 2010. 

Assunto: Rio Linhas Aéreas Ltda. – concessão para exploração de serviço de transporte aéreo 

público regular de carga e mala postal. 

 

69) Processo: 07-01/7352/97 - Decisão nº 110, de 12 de agosto de 2010. 

Assunto: Aero Rio Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 



 

70) Processo: 60800.000536/2010-11 - Decisão nº 111, de 12 de agosto de 2010. 

Assunto: Aeroporto de Chapecó – pedido de isenção de cumprimento de requisitos de segurança 

operacional e estabelecimento de procedimentos operacionais especiais. 

 

 

 Diretor Cláudio Passos Simão, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto 

 

71) Processo: 07-01/94036/99 - Decisão nº 54, de 9 de abril de 2010. 

Assunto: D’tapes Aeroagrícola Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

72) Processo: 07-01/93877/99 - Decisão nº 55, de 9 de abril de 2010. 

Assunto: NHR Táxi Aéreo Ltda. – renovação da autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

73) Processo: 60800.083466/2009-95 - Aviso de Audiência Pública nº 10/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 43, intitulado “Manutenção, Manutenção Preventiva, Reconstrução e 

Modificações”. 

 

74) Processo: 60800.000566/2010-28 - Aviso de Audiência Pública nº 11/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 145, intitulado “Organizações de Manutenção de Produto Aeronáutico”. 

 

75) Processo: 60800.057000/2008-53 - Decisão nº 56, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: JM Aviação Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo especializado 

na modalidade aeroagrícola. 

 

76) Processo: 60800.040927/2009-35 - Decisão nº 57, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Lança Aeroagrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo especializado na 

modalidade aeroagrícola. 

 

77) Processo: 07-01/14955/94 - Decisão nº 58, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Pampeana Aero Agrícola Ltda. – autorização para exploração de serviço aéreo 

especializado na modalidade aeroagrícola. 

 

78) Processo: 07-13/7333/89 - Decisão nº 59, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: DS Air Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

79) Processo: 07-01/93500/99 - Decisão nº 60, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Parintins Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

80) Processo: 60800.034631/2008-02 - Decisão nº 61, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Santarém Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 

 

81) Processo: 07-01/17914/96 - Decisão nº 62, de 13 de abril de 2010. 

Assunto: Tucano Táxi Aéreo Ltda. – autorização para exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo. 



 

82) Processo: 60800.007428/2010-70 - Aviso de Audiência Pública nº 12/2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – instauração de audiência pública 

sobre proposta de estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer EMB-500. 

 

 

83) Processo: 60800.083466/2009-95 - Aviso de Prorrogação da Audiência Pública nº 10/2010. 

Assunto: Associação Nacional de Manutenção Aeronáutica - ANMAER – prorrogação do prazo 

para o encaminhamento de manifestações estabelecido no Aviso de Audiência Pública nº 10/2010 - 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 43. 

 

84) Processo: 60800.000566/2010-28 - Aviso de Prorrogação da Audiência Pública nº 11/2010. 

Assunto: Associação Nacional de Manutenção Aeronáutica - ANMAER – prorrogação do prazo 

para o encaminhamento de manifestações estabelecido no Aviso de Audiência Pública nº 11/2010 - 

proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 145. 

 

85) Processo: 07-01/93303/00 - Decisão nº 66, de 7 de maio de 2010. 

Assunto: Fiducial - Engenharia  e Aerolevantamentos Ltda. – renovação da autorização operacional 

para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade aerolevantamento. 

 

86) Processo: 60800.003017/2010-13 - Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010. 

Assunto: Instituição do Sistema Decolagem Certa - DCERTA. 

 

87) Processo: 60800.012727/2010-26 - Aviso de Audiência Pública nº 17/2010. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de edição do Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil nº 133, intitulado “Operação de Aeronaves de Asas Rotativas com Cargas Externas”. 

 

88) Processo: 07-15/0577/04 - Decisão nº 97, de 30 de junho de 2010. 

Assunto: Aerogeo Aerofotogrametria, Geoprocessamento e Engenharia Ltda. – renovação da 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo especializado na modalidade 

aerolevantamento. 

 

89) Processo: 60800.004523/2010-11- Resolução nº 155, de 1º de julho de 2010. 

Assunto: Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer – estabelecimento de condição 

especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer EMB-135BJ 

Enhanced. 

 

90) Processo: 60800.014015/2010-41 - Resolução nº 163, de 22 de julho de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 137, 

intitulado “Operações de Aviação Agrícola”. 

 

91) Processo: 60800.003017/2010-13 - Resolução nº 165, de 6 de agosto de 2010. 

Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 151, de 7 de maio de 2010, que instituiu o Sistema 

Decolagem Certa - DCERTA. 

 

 

II) Deliberação sobre processos: 

  

 Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão 

 

92) Processo: 60800.007264/2007-85. 



Assunto: Varig S.A. – recurso administrativo contra decisão de aplicação de multa por prática de 

overbooking. 

 

93) Processo: 60800.047370/2009-63. 

Assunto: Pantanal Linhas Aéreas S.A. – em Recuperação Judicial  – recurso administrativo contra 

decisão que retirou HOTRANs da Empresa. 

 

 

 Relatoria do Diretor Ricardo Sérgio Maia Bezerra 

 

94) Processo: 60800.038045/2009-18 (613.712.061). 

Assunto: Copa Airlines - Compañía Panameña de Aviación S.A. – recurso administrativo contra 

decisão de aplicação de multa por prática de overbooking. 

 

 Relatoria do Diretor Rubens Carlos Vieira 

 

95) Processo: 60800.018840/2010-15. 

Assunto: Instauração de audiência pública sobre proposta de licitação para a concessão da 

construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante (ASGA). 

 

 

III) Assuntos Diversos 

 

 

IV) Distribuição de processos para relatoria 

 


