
 

 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA DA DIRETORIA 

18 DE MARÇO DE 2016 

 

 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil  e dezesseis,  às dezesseis horas e 

quatorze minutos, teve início a  1ª  Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil  - ANAC, realizada no Plenário da 

sede da ANAC em Brasília . A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente, Marcelo 

Pacheco dos Guaranys ,  secretariada pela Chefe da Assessoria Técnica, Ana Carolina 

Pires da Motta ,  e contou com a presença dos Diretores Cláudio Passos Simão ,  José 

Ricardo Botelho  e Ricardo Fenelon Junior  e do Procurador-Geral,  Cleso José da 

Fonseca Filho .  Verificado o quórum para instalação da Reunião, o Diretor -Presidente 

deu início aos trabalhos,  passando à aprovação das atas da 8ª  e da 9ª  Reunião 

Deliberativa da Diretoria, realizadas, respectivamente, nos dias nove e quinze de março 

de dois mil e dezesseis,  as quais  foram aprovadas ,  por unanimidade.   Na sequência,  

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 1)  Processo: 60800.229471/2011-

75; Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 135 

(RBAC nº 135); Relator: Diretor José Ricardo Botelho; Apresentação de voto -vista 

coletivo dos Diretores Cláudio Passos Simão e Marcelo Pacheco dos Guaranys ;  

Esclarecimento da área técnica: nos termos do art . 11, § 3º, da Instrução Normativa nº 

33, de 12 de janeiro de 2010, o Gerente de Operações da Aviação Geral , Sr. Marcus 

Vinicius Fernandes Ramos, esclareceu os questionamentos suscitados pela Diretoria ;  

Decisão: aprovada ,  por unanimidade, a submissão da proposta a audiência pública, 

pelo prazo de trinta dias,  para recebimento de contribuições por escrito , nos termos do 

voto do Diretor Cláudio Passos Simão ; Relatoria do Diretor Cláudio Passos Simão: 2)  

Processo: 00058.075676/2012-33; Assunto: proposta de Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) a ser celebrado entre a ANAC  e a Top Lyne Serviços Auxiliares de 

Transporte Aéreo Ltda. ; Decisão: indeferida ,  por unanimidade, a celebração do TAC 

proposto pela interessada por não estarem presentes as condições necessárias para a 

celebração do Termo, conforme dispõe a Resolução nº 1 99, de 13 de setembro de 2011,  

e consideradas as razões consignadas no voto do r elator. Na ocasião, a Diretoria :  I - 

determinou o indeferimento de todos os pedidos de TAC formulados para adequação 

de condutas à Resolução nº 63, de 26 de novembro de 2008, ante sua revogação pela 

Resolução nº 361, de 16 de julho de 2015, e a necessidade de adequação dos regulados 



ao novo PNIAVSEC (RBAC nº 110);  II - determinou à Superintendência  de 

Planejamento Institucional - SPI que promova estudo para revisão da Resolução nº 

199, de 13 de setembro de 2011, em consideração às  observações constantes do Parecer 

nº 154/2015/DDA/PFANAC/PGF/AGU, de 1º de julho de 2015,  sobretudo no que 

concerne ao estabelecimento de requisitos mínimos de admissibil idade; e III - 

reconheceu o caráter exclusivamente cautelar das medidas de suspensão e 

cancelamento de autorização para atuar como Centro de Instrução previstas nos art s.  

177, 200 e 207 do Anexo à Resolução nº 63 , de 2008, orientando a Superintendência 

de Infraestrutura Aeroportuária -  SIA quanto ao reconhecimento da inexistência de 

penalidades previstas para as possíveis violações aos dispositivos do antigo 

PNIAVSEC que não estivessem contemplados nas hipóteses previstas nos Anexos à 

Resolução nº 25, de 25 de abril  de 2008, à época dos fatos, e o consequente 

arquivamento dos processos nesta condição, sem a aplicação de penalidades.  3)  

Processo: 00058.007969/2016-11; Interessado: Airbus S.A.S.; Assunto: pedido de 

isenção permanente de cumprimento dos requisitos de que tra tam os parágrafos 

25.841(a)(2) e 25.841(a)(3) do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 25 (RBAC 

nº 25) para a aeronave A320 NEO; Decisão: aprovado ,  por unanimidade, o deferimento 

parcial  do pedido de isenção, tendo em vista a manifestação favorável da área técnica 

quanto à viabil idade do pedido, nos termos da Nota Técnica nº 389/2015/GGCP/SAR, 

de 22 de dezembro de 2015, e o parecer favorável da Procuradoria ; 4) Processo: 

60800.233235/2011-53; Interessado: Top Line Táxi Aéreo Ltda.;  Assunto: recurso 

administrativo; Decisão: deferido ,  por unanimidade, o recurso interposto,  com a 

anulação da penalidade de multa,  nos termos do voto do relator ; 5)  Processo: 

000058.008120/2016-65; Assunto: edição de resolução que dispõe sobre o regime 

tarifário aplicável aos aeródromos públicos delegados aos Estados, Municípios e 

Distrito Federal  ou explorados pelo Comando da Aeronáutica ; Pronunciamento: nos 

termos do art.  11, inciso II,  da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janei ro de 2010, o 

Presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos , Sr.  

Jorge de Moraes Jardim Filho , solicitou a realização de sessão presencial para as 

matérias sujeitas a  audiência pública,  referentes aos i tens 5 e 7 da pauta ; Decisão: 

aprovada ,  por unanimidade, a submissão da proposta a audiência pública, pelo prazo 

de trinta dias,  para recebimento de contribuições por escrito, incluindo a realização de 

sessão presencial ; 6)  Processo: 00058.029488/2015-86; Assunto: edição de emenda ao 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil  nº 61 (RBAC nº 61) , objeto da Audiência 

Pública nº 14/2015, encerrada em 21 de outubro de 2015; Esclarecimento da área 



técnica: nos termos do art.  11, § 3º,  da Instrução Normativa nº 33, de 12 de janeiro de  

2010, o Superintendente de Padrões Operacionais, Sr. Wagner William de Souza 

Moraes,  esclareceu os questionamentos suscitados pela Diretoria ; Decisão: aprovado ,  

por unanimidade, nos termos do voto do relator,  consideradas as contribuições 

recebidas e a manifestação favorável da Procuradoria . Na oportunidade, a Diretoria 

determinou que a Superintendência de Padrões Operacionais  - SPO realize nos 

próximos 4 anos monitoramento das alterações implementadas pela presente emenda 

no que diz respeito à nova definição de aeronave tipo observando, especialmente,  a  

categoria de helicópteros que migraram para habilitação de classe, apresentando 

anualmente relatório de segurança operacional à Diretoria. Adicionalmente, o Diretor 

José Ricardo Botelho solicitou que sua declaração de voto fosse juntada ao processo  

visando cientificar a SPO das recomendações nela constantes;  Relatoria do Diretor 

José Ricardo Botelho: 7)  Processo: 00058.086312/2015-21; Assunto: edição de 

resolução que dispõe sobre regras de cobrança e arrecadação das tarifas aeroportuárias 

de embarque, conexão, pouso, permanência e preço unificado ; Decisão: aprovada ,  por 

unanimidade, a submissão da proposta a audi ência pública, pelo prazo de trinta dias, 

para recebimento de contribuições por escrito,  incluindo a realização de sessão 

presencial .  Na ocasião, a Diretoria determinou a comunicação formal à Secretaria de 

Aviação Civil  - SAC/PR, com objetivo de obter obse rvações sobre o texto da minuta ,  

e ao Ministério da Relações Exteriores - MRE, para manifestação sobre a proposta de 

manutenção das disposições normativas que asseguram a isenção das tarifas de 

embarque e conexão aos representantes diplomáticos estrangeiro s e familiares , em 

atendimento à reciprocidade de tratam ento; Relatoria do Diretor Ricardo Fenelon 

Junior: 8)  Processo: 00058.086312/2014-84; Interessado: Lança Aero Agrícola Ltda. ;  

Assunto: Autorização operacional para exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola ;  Decisão: aprovado ,  por unanimidade, tendo 

em vista que a empresa demonstrou estar em condições para a exploração do serviço  

sob os pontos de vista jurídico, econômico e operacional .  Passando aos assuntos 

diversos,  conforme item 9  da pauta,  a Diretoria divulgou que o TAC celebrado com a 

Passaredo Transportes Aéreos Ltda., proveniente  do processo nº 00058.059442/2014-

19, foi  encerrado e arquivado devido ao seu efetivo cumprimento.   A seguir,  foram 

submetidos e admitidos, extrapauta ,  os seguintes processos: 10)  Processo: 

00058.068254/2013-92; Assunto: edição de resolução que regulamenta a apresentação 

de informações relativas à movimentação aeroportuária, objeto da Audiência Pública 

nº 4/2015, encerrada em 20 de maio de 2015; Decisão: aprovada ,  por unanimidade, a 



submissão da proposta a nova audiência pública, pelo prazo de trinta dias, para 

recebimento de contribuições por escrito,  incluindo a realização d e sessão presencial ;  

11)  Processos: 00065.144197/2014-47, Interessado: Guilherme Monteiro;  

00065.167260/2014-13, Interessado: Nilson Adão de Oliveira;  00065.005962/2015-95, 

Interessado: Maxwell Moreira; 00058.043806/2015-17, Interessados: Buriti Imóveis  

Ltda.,  Rodolfo Gomes Pelissari  e Fábio Mendonça Oliveira ; 00058.082574/2015-17,  

Interessado: Neivaldo Paulino; 00058.059227/2015-91, Interessado: Allan Furlan; 

00058.082565/2015-26, Interessado: Reginaldo Vieira Rodrigues; 

00058.082573/2015-72, Interessado: Renilton Alves dos Reis; 00058.082576/2015-14, 

Interessado: Rodrigo Alves Carri jo Andrade; 00058.003623/2016-44, Interessado: José 

Tomaz Damari da Silva;  00058.003632/2016-35, Interessado: Rodrigo Guimarães  

Torres; 00058.003641/2016-26, Interessado: Giulio Attilio Pietroluongo;  

00058.003660/2016-52, Interessado: Bruno Novakowski;  00058.003667/2016-74, 

Interessado: André Batista Reis; 00058.003680/2016-23, Interessado: Pedro Orsi  

Vieira Ramos Pereira;  00058.003683/2016-67, Interessado: Giovani Luvizotto;  

00058.003706/2016-33, Interessado: Matheus Carvalho Sadala; 00058.011782/2016-

12, Interessado: Rodrigo Guimarães Torres;  00058.011785/2016-56, Interessado: 

Marcos Aurélio Bastianik Nicola; 00058.011786/2016-09, Interessado: Reginaldo 

Vieira Rodrigues;  00058.011803/2016-08 Interessado: Gilvan Amancio Ferreira Filho; 

e 00058.058669/2015-10; Interessado: Mario Rafael  Suchara;  Assunto: pedidos de 

isenção de cumprimento dos requisitos de que tratam os parágrafos 61.213(a)(2)(ii) e  

61.213(a)(3)(i i) do RBAC nº 61 ; Decisão: indeferidos ,  por unanimidade, os pedidos 

de isenção, nos termo do voto do relator,  tendo em vista a manifestação desfavorável 

da área técnica quanto à viabilidade dos pedidos ; 12)  Processo: 00058.011777/2016-

18; Interessado: Daniel Pisani Dias;  Assunto: pedido de isenção de cumprimento do 

requisito de que trata o parágrafo 61.141(a)(1)(i)(B) do RBAC nº 61 ; Decisão:  

indeferido ,  por unanimidade, tendo em vista a manifestação desfavorável da área 

técnica quanto à viabil idade do pedido ; 13)  Processo: 00058.011791/2016-11; 

Interessado: Guilherme Amaral da Silveira ; Assunto: pedido de isenção de 

cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 61.141(a)(1)(i)(B) do RBAC nº 61 ; 

Decisão: indeferido ,  por unanimidade, tendo em vista a manifestação desfav orável da 

área técnica quanto à viabilidade do pedido;  14)  Processo: 00058.011789/2016-34; 

Interessado: Lucas Menero da Silva;  Assunto: pedido de isenção de cumprimento do 

requisito de que trata o parágrafo 61.81(a)(2)(i) do RBAC nº 61 ; Decisão: indeferido ,  

por unanimidade, tendo em vista a manifestação desfavorável da área técnica quanto à 



viabilidade do pedido;  15)  Processo: 00065.177133/2015-54; Interessado: Helipro -  

Centro de Treinamento de Aviação Civil Ltda. ;  Assunto: pedido de isenção de 

cumprimento dos requisitos de que tratam os parágrafos 142.25 e 142.65(g) do RBAC 

nº 142; Decisão: indeferido ,  por unanimidade, tendo em vista a manifestação 

desfavorável da área técnica quanto à viabilidade do pedido;  16)  Processo: 

00066.017427/2013-13; Interessado:  Paramazônia Taxi Aéreo Ltda. ;  Assunto: pedido 

de isenção de cumprimento dos requisitos de que trata o parágrafo 91.102(d) do 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 91 (RBHA 91) e a seção 135.229 

do RBAC nº 135; Decisão: indeferido ,  por unanimidade, tendo em vista a manifestação 

desfavorável da área técnica quanto à viabilidade do pedido, nos termos da s Notas 

Técnicas nºs 35/2014/GTPO-SP/GOAG/SPO, de 10 de março de 2014, 

24/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 16 de abril de 2014,  e 85/2014/GTNO/GNOS/SPO, de 

22 de outubro de 2014. Na oportunidade, a Diretoria , observando as questões sociais 

envolvidas no atendimento referente à saúde das comunidades indígenas  e a dificuldade 

de locomoção dessas populações, orientou que fosse realizado contato com a Secretaria 

Especial da Saúde Indígena - SESAE, com vistas a ajustar a fundamentação do pedido 

para chegar a uma solução que atenda aos requisitos de segurança estabelecidos pela 

ANAC. Na sequência, a Diretoria , solici tou à SPI que realize estudo para alterar o 

Regimento Interno da Agência a fim de verificar a possibilidade de delegar 

competência as Superintendências para analisar e indeferir,  quando for o caso,  os  

pedidos de isenção.  Nada mais havendo a tratar,  o Diretor-Presidente encerrou os 

trabalhos às dezenove horas e vinte e um minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina 

Pires da Motta,  lavrada a presente Ata,  por todos os Diretores presentes lida e assinada.  
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