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RELATÓRIO

PROCESSO: 00058.033485/2015-47
INTERESSADO: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE S.A
RELATOR: RICARDO FENELON JUNIOR

 

1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
1.1. Trata-se de recurso interposto pela Inframérica Concessionária do Aeroporto de São
Gonçalo de Amarante S.A. quanto ao Auto de Infração – AI n° 880/2015, lavrado em 7 de abril de 2015,
por descumprimento do disposto na cláusula 3.1.53 do Contrato de Concessão nº 001/ANAC/2011-
SBSG:

3.1.53. encaminhar à ANAC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a
comprovação de que as apólices dos seguros foram renovadas ou serão incondicionalmente
renovadas antes do seu vencimento

1.2. O processo teve início em 7 de abril de 2015 com a lavratura do referido auto pela
Gerência Técnica de Acompanhamento de Obrigações Contratuais - GTOC, da então Superintendência
de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado - SRE (página 01 - SEI nº 0084356).

1.3. De acordo com o Relatório de Fiscalização, no dia 16 de março de 2015 foi protocolizada
na ANAC a Carta IA nº 0214/SBSG/2015 da Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo
de Amarante S.A., contendo declaração unilateral da própria Concessionária de que o Contrato de Seguro
de Riscos Nomeados e Operacionais seria renovado incondicionalmente. 

1.4. Portanto, a área de fiscalização entendeu que a obrigação contratual prevista no item 3.1.53
foi descumprida e que a Concessionária não comprovou a renovação do Seguro com vencimento previsto
para o dia 14 de abril de 2015 (páginas 02 e 03 - SEI nº 0084356).

1.5. A concessionária foi então notificada e apresentou impugnação ao Auto de Infração nº
880/2015 em 29/04/2015 com amparo nas seguintes razões (páginas 05 a 07 - SEI nº 0084356):

a) o presente AI denota uma clara perda de foco na gestão do contrato de concessão;

b) o conteúdo finalístico da obrigação a que se refere o auto de infração é o de que os
riscos da operação aeroportuária encontrem-se cobertos por seguro;

c) em nenhum momento se constatou operação sem a devida cobertura securitária;

d)  como se constata nos autos deste processo, o seguro do caso em tela estava em
processo de renovação dentro do prazo contratual de trinta dias antes do vencimento da
apólice vigente;

e) o comando contratual obriga que se comunique à ANAC, com trinta dias de
antecedência, que as apólices de seguro serão renovadas, obrigação cumprida pelo
envio da carta IA no 0214/SBSG/2015;

f) a infração decorre exclusivamente do exacerbado preciosismo gramatical, da
interpretação unilateral e arbitrária do contrato pelo servidor responsável pela lavratura
do AI, pois não constava na carta enviada pela Concessionária o termo
incondicionalmente;

g) a apólice de seguro foi devidamente renovada no prazo do vencimento, de modo que
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em nenhum momento acharam-se descobertos os riscos operacionais do Aeroporto;

h) autuação ora impugnada contraria o interesse público, uma vez que não é razoável a
aplicação de uma sanção em decorrência de um preciosismo semântico, principalmente
quando o seguro estava sendo renovado antes do vencimento da apólice;

1.6. A Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos - SRA considerou
impertinentes as argumentações da concessionária e decidiu pela aplicação de advertência, nos termos da
cláusula 8.2 do contrato de concessão (Decisão de Primeira Instância nº 03/2016/SRA, de 22/11/2016
- SEI nº 0194816).

1.7. Notificada da Decisão de Primeira Instância, a concessionária apresentou,
tempestivamente, recurso administrativo em 09/12/2016 (Notificação de Decisão - PAS
nº1(SEI)2016/SRA-ANAC - SEI nº 0202138 e Aviso de Recebimento - SEI nº 0236160). Alegou
fundamentalmente a desconsideração do conteúdo finalístico da cláusula 3.1.53 do Contrato e o
descumprimento do princípio constitucional da razoabilidade (SEI nº 0368235).

1.8. Em 25/01/2017, a SRA promoveu o exame das razões recursais e considerou insuficientes
para a pretendida reconsideração do julgamento administrativo de Primeira Instância. Sob tal juízo foram
os autos encaminhados para apreciação da Diretoria Colegiada (Despacho Decisório 4 - SEI nº 0368258).

1.9. O processo foi distribuído a esta Diretoria, para relatoria, em 08/02/2017 (SEI nº 0414719).

1.10. É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Fenelon Junior, Diretor, em 21/03/2017,
às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0435865 e o código CRC 46CCC1F6.
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