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PROPOSTA DE DECISÃO

 

Infração: Alteração do projeto de tipo aprovado sem que a modificação tenha sido homologada pela
autoridade.

Enquadramento: alínea "c" do inciso V do art. 302 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica - CBA).

Auto de Infração: 00074/2015

Data da Infração: 16/07/2011

Crédito de multa: 663239184

Proponente: Daniella da Silva Macedo Guerreiro - Especialista em Regulação de Aviação Civil - SIAPE
1650801

 

INTRODUÇÃO

 

1. O Auto de Infração (AI) nº 00074/2015 (fl. 01 do volume SEI nº 1364410) apresenta a
seguinte descrição:

MARCAS DA AERONAVE

ERJ-190 N/S 19000450

OCORRÊNCIA

DATA                         HORA                    LOCAL

16/07/2011                   N/A                      Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, São José dos Campos

Descrição da ocorrência: Alteração do projeto de tipo aprovado sem que a modificação tenha
sido homologada pela autoridade.

HISTÓRICO: Durante realização de Vistoria Técnica Inicial para emissão de Certificado de
Aeronavegabilidade para a aeronave ERJ-190 N/S 19000450, nos dias 25 e 26 de julho de 2011,
inspetores da ANAC constataram a instalação dos componentes MLG Locking Stay- Upper Stay
(PN 190-70254-007), NLG Upper Torque Link (PN 190-70469-007), NLG Lower Torque Link
(PN 190-482-005) e NLG Lower Locking Stay (PN 190-70658-005), os quais se tratam de
modificações propostas pela Embraer à Autoridade de Aviação Civil por meio da Design Change
Application (DCA) 190-032-00164-2007/ANAC, mas que ainda não estavam aprovadas, à época,
pela ANAC.

Dessa forma, conclui-se que a empresa alterou o projeto de tipo aprovado da aeronave ERJ-190
N/S 19000450, fabricada em 16/07/2011, ao incorporar modificações sem que as mesmas
tivessem sido homologadas pela autoridade.

Capitulação: Art. 302, inciso V, Alínea c do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA (Lei
7565/86).

 

2. Consta o Certificado de Conformidade nº 19000450 (fl. 02 do volume SEI nº 1364410),

Parecer 331 (4233473)         SEI 00066.006848/2015-72 / pg. 1



emitido para a aeronave de nº de série: 19000450, datado de 16/07/2011, assinado por preposto da
Embraer, em que é informado:

(...)

Certifico que o avião acima identificado foi fabricado conforme o Projeto de Tipo homologado
pelo CTA - Certificado de Homologação de Tipo Número 2005T13, e as normas e especificações
da EMBRAER. Os Relatórios de Inspeção, de Testes e demais documentos de comprovação da
qualidade estão arquivados na Organização da Qualidade da EMBRAER.

(...)

3. No Ofício nº 273/2011/GGAC/SAR-ANAC (fl. 03 do volume SEI nº 1364410),
encaminhado para a empresa Trip Linhas Aéreas S/A é informado:

(...)

Assunto: Resultado da Vistoria Técnica Inicial da aeronave EMBRAER, modelo ERJ 190-
100 LR, reserva de marcas PP-PJO.

(...)

1. Considerando a vistosa técnica inicial realizada na aeronave Embraer, modelo ERJ 190-
100LR, número de série 19000450, reserva de marcas PP-PJO, nos dias 25 e 26 de julho de
2011, informo a V.Sa. que a aeronave em tela foi considerada NÃO-APROVADA, em face das
não-conformidades abaixo relacionadas:

a) Não foi demonstrada a aplicabilidade dos seguintes componentes instalados na
aeronave: MLG Locking Stay- Upper Stay (PN 190-70254-007); NLG Upper Torque Link
(PN 190-70469-007); NLG Lower Torque Link (PN 190-482-005) e NLG Lower Locking
Stay (PN 190-70658-005). Os referidos componentes fazem parte da Design Change
Application DCA 190-032-00164- 2007/ANAC - Revisão E emitido em
12/07/2011,que não está aprovada junto à ANAC, e desta forma os PNs e os respectivos
limites de vida não constam do Capitulo 4 do MRB do E190;

(...)

 

DEFESA

4. O interessado foi notificado do Auto de Infração em 22/01/2015, conforme demonstrado
em Aviso de Recebimento (AR) (fl. 04 do volume SEI nº 1364410), tendo apresentado Defesa (fls.
05/09 do volume SEI nº 1364410), que foi recebida em 12/02/2015.

5. Afirma que é fato que houve um desvio - não intencional - no processo de classificação da
modificação do projeto de tipo da aeronave, o que não é, entretanto, objeto desta autuação. Portanto,
considera que faz-se mister entender a real natureza do desvio cometido pela Embraer, que, ressalta
que não se enquadra no dispositivo em questão.

6. Informa que os componentes em questão são peças do trem de pouso e que a Embraer
alterou o fornecedor destas peças, mantendo as mesmas especificações dos componentes. Descreve que
para facilitar a identificação e permitir uma rastreabilidade das peças, o número das peças (part number ou
"P/N") foi alterado. Entretanto, informa que as características físicas das pecas, no entanto, permaneceram
as mesmas.

7. Acrescenta que embora não haja nenhuma mudança física no projeto, a alteração da
marcação das peças, introduziu novos P/Ns no projeto de tipo das aeronaves ERJ-190 ("EJets").

8. Avalia que a re-identificação destas peças, sob o ponto de vista de engenharia seria
desnecessária, pois as peças introduzidas no projeto continuavam sendo idênticas às anteriores, já
aprovadas pelas autoridades. A única diferença é que as mesmas passaram a ser produzidas por outro
fornecedor.

9. Dispõe que face ao observado, ou seja, que as peças não sofreram modificações físicas
e julgamento de engenharia, que é método relevante que deve ser considerado, aplicou os conceitos
técnicos para classificar as modificações como pequena modificação (minor change), o que definiu o
processo de implementação da modificação.
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10. Argumenta que considerando o processo de integridade do produto, item de contínua
observância, concluiu-se que os critérios observados no julgamento de engenharia, à época da aprovação
dessa modificação, que a classificava como pequena modificação, não foram suficientes para observar que
as novas partes deveriam ser incluídas também no capítulo de itens de vida limitada do MRB, e que, para
tanto deveria ser classificada como uma grande modificação (major change), conforme interpretação
vigente do requisito definido na seção 21.93 do RBAC 21. Afirma que caracteriza-se aqui o único desvio,
que frisa ser não intencional, realizado nesse processo, ou seja, a classificação equivocada, à luz do
procedimento, da modificação do projeto de tipo feito pela organização detentora do Certificado de Tipo.

11. Descreve que as modificações foram implementadas utilizando os processos de controle de
modificações aceitos pela ANAC para pequenas modificações, conforme seção 21.95 do RBAC 21.
Salienta que tal processo não remete a um controle menos importante, mas apenas com menor
envolvimento da autoridade em comparação com o processo utilizado para grandes modificações.
Considera que as alterações não foram implementadas sem critério técnico, que assegura a necessária
implementação de alterações em projeto de tipo aprovado, já que, de fato, foram aprovadas por requisito
distinto daquele utilizado para a classificação, ou seja, utilizou-se a seção 21.93 do RBAC 21 para
classificação e a seção 21.95 do RBAC 21 para aprovação da referida modificação.

12. Informa que quando detectado o desvio não intencional na classificação da modificação
supracitada, a Embraer, entendendo a necessidade de incluir os novos P/Ns no capítulo de itens de vida
limitada do MRB, iniciou o necessário processo para uma nova modificação do projnieto de tipo. Neste
caso, sendo classificada como uma grande modificação, visto que alterava a seção de limitações de
aeronavegabilidade do MRB, informando que emitiu-se um requerimento para avaliação preliminar da
revisão de uma DCA (Design Change Application), submetida à apreciação da autoridade pela carta
GCF-1335/2010 de 29 de outubro de 2010. Informa que no Anexo 1 da Defesa, seguem os descritivos da
DCA que apontam as alterações destes P/Ns.

13. Descreve que por fim a DCA foi devidamente aprovada. Salienta que, no caso em questão,
desde a aprovação da pequena modificação até a aprovação final da DCA supracitada, a ANAC jamais
considerou que o caso afetava a segurança de voo, visto que não emitiu nenhuma Diretriz de
Aeronavegabilidade, conforme estabelecido no RBAC 39.1, para as peças em pauta, instrumento esse
utilizado pela agência para endereçar soluções quando observada uma condição insegura. Portanto, alega
que visto que nenhum mecanismo fora utilizado para limitar ou invalidar a aprovação prévia, o projeto
anterior, que não continha os P/Ns na seção de limitações de aeronavegabilidade, permanecia, e
permanece até hoje, válido e aprovado.

14. Argumenta que o desvio no processo de classificação da modificação foi fato único, visto
que se trata de uma única alteração ao projeto de tipo aprovado, o qual, por sua vez, é parte integrante do
Certificado de Tipo, segundo o RBAC 21.41. Informa que o Certificado de Tipo é emitido para um
projeto e não para cada aeronave produzida, conforme informa que reza o artigo 68 do CBA. Lembra o
que está descrito no art. 302, inciso V, alínea c: "alterar projeto de tipo aprovado, da aeronave ou de
outro produto aeronáutico, sem que a modificação tenha sido homologada pela autoridade
aeronáutica", (grifo do interessado). Nota que não há na alínea nenhuma menção à produção das
aeronaves

15. Frisa que os artigos 68 e 69 do CBA estabelecem dois certificados distintos: um para
projeto - Certificado de Homologação de Tipo, e um para a produção de produtos aeronáuticos -
Certificado de Homologação de Empresa. Dispõe que quando da leitura do artigo 302, inciso V, alínea c,
CBA, fica claro que a previsão legal não é uma infração cometida no âmbito do Certificado de
Homologação de Empresa, mas sim do Certificado de Homologação de Tipo que é único para um
determinado projeto. Considerando que na legislação atual é possível o licenciamento do Certificado de
Homologação de Tipo para uma organização distinta produzi-lo, fato corriqueiro no ambiente aeronáutico
internacional, onde a organização de Projeto é diferente da organização de Produção, considera que
existiria o absurdo de autuar uma empresa que fez uma modificação de Projeto sob sua responsabilidade
pelo número de aeronaves que a outra empresa produziu. Dessa forma, a infração, que refere-se, na
realidade, ao processo de classificação de modificação, não poderia ser atribuída à organização de
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produção e, portanto, não pode ser relacionada às aeronaves produzidas, ao contrário do que diz a ANAC
no Auto.

16. Alega que a Embraer é uma empresa séria e comprometida com a segurança. Assim,
considera que os eventos, ora apresentados, deixam claro que não houve, de fato, ameaça à segurança.
Informa que as peças com nova marcação, nas características físicas eram as mesmas que tinham sido
aprovadas pela própria ANAC antes da DCA. Portanto, ainda que a modificação que introduziu os P/Ns
no projeto de tipo tenha sido feita por meio do processo de aprovação de pequena modificação, alega que
os mesmos estavam, sim, aprovados, bem como continuam aprovados pela ANAC. Adicionalmente,
destaca que a ANAC acabou aprovando a mencionada DCA.

17. Considerando todos os aspectos acima colocados, afirma que é claro que a infração
atribuída à Embraer pelo Auto de Infração nº 00074/201 5 não ocorreu.

18. Requer o arquivamento do Auto, visto que afirma que não há que se atribuir tal infração à
Embraer.

19. O Anexo 1 da Defesa (fls. 10/13 do volume SEI nº 1364410) lista as alterações associadas
à DCA 190-032-00164-2007/ANAC.

20. Consta instrumento particular de procuração (fls. 14/15 do volume SEI nº 1364410).

 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

21. O setor competente, em Decisão motivada (SEI nº 1375624), de 05/01/2018, considerou
que a parte autuada incorreu na infração prevista no art. 302, V, c, da Lei nº 7.565/1986, o Código
Brasileiro de Aeronáutica - CBA. No exame de circunstâncias atenuantes, conforme previsão do art. 22, §
1º, da Resolução ANAC nº 25, de 2008, bem como do art. 58, § 1º, da IN ANAC nº 08, de
2008, encontrou configurada a circunstância atenuante III: "a inexistência de aplicação de penalidades no
último ano". Quanto às circunstâncias agravantes não encontrou configurada nenhuma das agravantes
previstas no art. 22, § 2º, da Resolução ANAC nº 25, de 2008 ou do art. 58, § 2º, da IN ANAC nº 08, de
2008. Em razão da existência de uma circunstância atenuante e de nenhuma agravante, fixou o valor da
penalidade de multa no patamar mínimo, isto é, R$4.000,00 (quatro mil reais).

 

RECURSO

22. O interessado foi notificado a respeito da decisão de primeira instância em 26/03/2018,
conforme demonstrado em Aviso de Recebimento (AR) (SEI nº 1838454), tendo apresentado Recurso
(SEI nº 1682991 e SEI nº 1687608), que foi recebido em 04/04/2018.

23. No Recurso, preliminarmente, destaca que a Embraer não concorda com a Decisão em que
foi enquadrada no art. 302, inciso v, alínea c do CBA.

24. Reitera alegações apresentadas na Defesa.

25. Acrescenta que a razão para a alteração foi o fortalecimento da cadeia de fornecimento de
matérias primas, reduzindo, dessa forma, a exposição da Embraer com fontes únicas de fornecimento.
Argumenta que no processo de seleção e procura não houve alteração de especificações técnicas para
atender este trabalho, ou seja, todas as procuras de segunda fonte de fornecimento tinham como restrição
atender às especificações técnicas previamente aprovadas pela autoridade certificadora, por ocasião da
obtenção do certificado de tipo. 

26. Informa que no Anexo 1 ao Recurso seguem os descritivos da DCA que apontam as
alterações destes P/Ns. Alega que é fato que as alterações citadas não afetam o produto certificado, pois as
especificações técnicas e os requisitos continuam sendo cumpridos da mesma forma que pelos part
numbers aprovados anteriormente pela autoridade certificadora. Todos os critérios primários de
certificação foram mantidos, uma vez que não houve alteração nos critérios de forma, função e interface
(fitting). Afirma que todas as características de integridade estrutural do produto foram mantidas conforme
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certificação ou em alguns casos melhoradas em comparação com as peças anteriores, não adicionando
nenhum modo de falha à válida análise de segurança da aeronave (safety assessment).

27. Argumenta que as modificações foram implementadas utilizando os processos de controle
de modificações aprovados para estes casos, o que remete a um controle não menos importante, mas
sumarizado em comparação com o processo de modificações maiores. Portanto, considera que as
alterações não foram implementadas sem critério técnico que assegura a necessária implementação de
alterações em projeto de tipo aprovado e, que de fato, foram aprovadas.

28. Esclarece que, neste caso em particular, o que existiu foi uma falha neste julgamento de
engenharia que levou a Embraer a classificar erroneamente uma modificação que introduziu novos part
numbers no projeto de tipo dos EJets o que levou à aprovação dos mesmos segundo um processo de
modificação menor que é processualmente inadequado para esse tipo de modificação, porém não menos
seguro. Salienta, ainda, que, de fato, este novo conjunto de P/Ns não introduziu nenhuma mudança física
no projeto, tratando-se apenas de uma remarcação dos referidos P/Ns para permitir a rastreabilidade de um
novo fornecedor.

29. Destaca que a carta VOP/DQA/GQC 00889/2011, de 23/11/2011, com o assunto
"Acompanhamento do RA - ANAC 025/2011" enviada à ANAC ("Carta") serviu de base para a
lavratura deste auto. Informa que a Carta foi solicitada pela própria ANAC em reunião de rotina,
ocorrida nas dependências da Embraer no dia 22 de novembro de 2011. E que a finalidade da reunião era
o acompanhamento dos planos de ação referentes ao Relatório de Acompanhamento RA-025/2011, de 26
de julho de 2011, que fazia parte de um processo de ação corretiva, PP 200818811. Informa que este
processo gerou ações para o robustecimento do sistema de monitoramento de incorporação de
modificação: todas as solicitações do plano de acompanhamento foram cumpridas e aprovadas pela
Agência.

30. Descreve que inicialmente a solicitação da ANAC foi atendida por correio eletrônico. No
entanto, a própria ANAC respondeu informando que aguardava "resposta formal", conforme consta em e-
mail apresentado no corpo do Recurso.

31. Argumenta que ainda que a modificação que introduziu os P/Ns no projeto de tipo tenha
sido feita por meio do processo de aprovação de modificação menor, os mesmos estavam, sim, aprovados
pela ANAC. Afirma que a Embraer produziu aeronaves conforme o projeto de tipo aprovado em
cumprimento de sua responsabilidade prevista no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil ("RBAC")
21.165, inciso b.

32. Ressalta que a ANAC utilizou, para emissão deste Auto, de informação produzida pela
Embraer na Carta mencionada acima. Alega que a Embraer entendeu que se tratava de informação
relevante para o processo de ação corretiva, PP 200818811. Dispõe que conforme explicado na Defesa,
este Plano iniciou-se após aprovação da DCA e a Embraer, sem outros questionamentos, de forma
diligente, com boa-fé e no espírito de total cooperação, buscando atuar de forma aberta e coordenada para
a prevenção aeronáutica, enviou a Carta para a ANAC.

33. Descreve que não era de conhecimento da Embraer que, de fato, uma investigação "para
apuração da suposta infração já estava em curso bem antes da data da referida carta" como consta da
Decisão, e que o RA 025/2011, utilizado para registrar "não conformidades" na atividade de
acompanhamento do processo produtivo Embraer, exercido à época pela Agência, com vários outros
RA's emitidos para esse fim, seria, na verdade, instrumento da investigação. Considera que não é demais
lembrar que a Embraer foi surpreendida pela emissão do Auto utilizando-se de tais informações.

34. Alega que esta Autoridade deve ter sempre como parâmetro o princípio do interesse
público e a finalidade, conforme legislação. Alega que os processos que são mencionados no Recurso têm
o objetivo de garantir a segurança e fato é que a segurança na realidade não foi afetada e o interesse
público esteve protegido em todos os momentos.

35. Requer a revogação da Decisão, visto que alega que não há que se atribuir tal infração à
Embraer, uma vez que não existiu agravante conforme extensivamente demonstrado acima.
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36. Afirma que é claro que a infração atribuída à Embraer pelo Auto de Infração
nº 00074/2015 não ocorreu.

37. O Anexo 1 do Recurso lista as alterações associadas à DCA 190-032-00164-2007/ANAC.

38. Consta instrumento particular de procuração (SEI nº 1683001).

 

OUTROS ATOS PROCESSUAIS

39. Certidão de tempestividade referente à Defesa (fl. 16 do volume SEI nº 1364410).

40. Despacho (fl. 17 do volume SEI nº 1364410) para encaminhamento do processo.

41. Termo de encerramento de trâmite físico (SEI nº 1364418).

42. Extrato do SIGEC (Sistema Integrado de Gestão de Créditos) (SEI nº 1397832).

43. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO - PAS Nº 44/2018/SAR/JPI - GTPA/SAR-
SJC/GTAS/SAR-ANAC (SEI nº 1591346).

44. AR enviado (SEI nº 1629204).

45. Despacho para encaminhamento de processo (SEI nº 1683225).

46. Extrato de sistema de rastreamento dos Correios (SEI nº 1685473).

47. Despacho de aferição de tempestividade (SEI nº 1772919). 

 

48. É o relatório.

 

PRELIMINARES

 

49. Regularidade Processual

49.1. O interessado foi notificado do Auto de Infração, conforme demonstrado em AR, tendo
apresentado sua Defesa. Após ser notificado da Decisão de Primeira Instância, o interessado apresentou
Recurso.

49.2. Desta forma, aponto a regularidade processual do presente processo, a qual preservou
todos os direitos constitucionais inerentes ao interessado, bem como respeitou, também, aos princípios da
Administração Pública.

 

MÉRITO

 

50. Fundamentação da matéria: Alteração do projeto de tipo aprovado sem que a
modificação tenha sido homologada pela autoridade.

50.1. No AI nº 00074/2015 a infração foi capitulada na alínea "c" do inciso V do art. 302 do
CBA.

50.2. Segue o previsto na alínea "c" do inciso V do art. 302 do CBA:

CBA

Art. 302. A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações:

(...)

V - infrações imputáveis a fabricantes de aeronaves e de outros produtos aeronáuticos:

(...)
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c) alterar projeto de tipo aprovado, da aeronave ou de outro produto aeronáutico, sem que a
modificação tenha sido homologada pela autoridade aeronáutica;

(...)

50.3. Observa-se que na alínea "c" do inciso V do art. 302 do CBA é prevista a aplicação de
multa para fabricante de aeronave em razão da alteração do projeto de tipo aprovado da aeronave, sem
que a modificação tenha sido homologada pela autoridade aeronáutica.

50.4. No AI nº 0074/2015 é descrito que foi identificada a instalação de componentes, que se
tratavam de modificações propostas pela Embraer à Autoridade de Aviação Civil por meio de Design
Change Application (DCA), mas que ainda não estavam aprovadas pela ANAC. Sendo concluído que a
empresa alterou o projeto de tipo aprovado da aeronave ERJ-190, n/s 19000450 ao incorporar
modificações sem que as mesmas tivessem sido homologadas pela autoridade.

50.5. Diante do que consta do autos, verifica-se a subsunção dos fatos descritos no AI nº
00074/2015 ao previsto na alínea "c" do inciso V do art. 302 do CBA.

 

51. Análise da aplicação de circunstância atenuante

51.1. Antes de decidir o feito há uma questão que deve ser tratada por esta Assessoria de
Julgamento de Autos em Segunda Instância. Deve-se verificar a possibilidade de correção da dosimetria
da multa aplicada como sanção administrativa ao ato infracional imputado. O Código Brasileiro de
Aeronáutica dispõe, em seu art. 295, que a multa será imposta de acordo com a gravidade da infração.
Nesse sentido, a Resolução ANAC nº 472/2018, que estabelece providências administrativas decorrentes
do exercício das atividades de fiscalização sob competência da ANAC, determina, em seu art. 36, que
na dosimetria da aplicação de sanções serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes.

51.2. Com relação à dosimetria da penalidade pecuniária para a infração cometida por pessoa
jurídica, a previsão da Resolução ANAC nº 25, de 2008 (item "c") "Alterar projeto de tipo aprovado, da
aeronave ou de outro produto aeronáutico, sem que a notificação tenha sido homologada pela autoridade
aeronáutica" da Tabela V - INFRAÇÕES IMPUTÁVEIS A FABRICANTES DE AERONAVES E
DE OUTROS PRODUTOS AERONÁUTICOS do Anexo II da Resolução ANAC nº 25/2008, item
"APT", em vigor à época), relativa à conduta descrita neste processo, é a de aplicação de multa no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no patamar mínimo, R$ 7.000,00 (sete mil reais) no patamar
intermediário e R$ 10.000,00 (dez mil reais) no patamar máximo.

51.3. Em Decisão de Primeira Instância, no exame de circunstâncias atenuantes, conforme
previsão do art. 22, § 1º, da Resolução ANAC nº 25, de 2008, bem como do art. 58, § 1º, da IN ANAC
nº 08, de 2008, foi considerada configurada a circunstância atenuante III: "a inexistência de aplicação de
penalidades no último ano", informando ter sido esta condição constatada no anexo 1397832, no qual foi
avaliado não haver registro de infração em intervalo menor de 12 meses da data do cometimento da
infração que ora se julga.

51.4. Ocorre que a data da irregularidade julgada no presente processo é a de 16/07/2011.
Apesar de ter sido consignado na Decisão de Primeira Instância que não haveria registro de infração em
intervalo menor de 12 meses da data do cometimento da infração que ora se julga, observa-se que no
extrato do SIGEC constante do arquivo SEI nº 1397832  consta o crédito de multa nº 650527159 para o
qual é informado a data da infração em 27/03/2011. Ressalta-se, ainda, que o referido crédito de multa já
constava na situação "PG" (Quitado) quando proferida a Decisão de Primeira Instância. 

51.5. Desta forma, no caso em tela, entende-se não ser cabível considerar a aplicação
da circunstância atenuante prevista atualmente no inciso III do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº
472/2018 (anteriormente prevista no inciso III do §1º do art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008 e inciso
III do §1º do art. 58 da IN ANAC nº 08/2008), sendo possível que tal circunstância – aplicada pela
autoridade competente a decidir em primeira instância – seja afastada na decisão final em segunda
instância.
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51.6. Assim, ante a possibilidade de decorrer gravame à situação do interessado, em
cumprimento com o disposto no parágrafo único do artigo 64 da Lei nº 9.784/1999, entende-se necessário
que ele seja cientificado para que venha a formular suas alegações antes da decisão desse Órgão.

Lei nº 9.784/1999

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou
revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do
recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

51.7. Deve ser observado, ainda o previsto no §3º do art. 44 da Resolução ANAC nº 472/2018:

Resolução ANAC nº 472/2018

Art. 44. Do julgamento do recurso poderá resultar:

(...)

§ 3º Se do julgamento do recurso puder resultar agravamento da sanção, o recorrente deverá ser
intimado para que formule suas alegações antes de proferida a decisão, no prazo de 10 (dez) dias.

(...)

 

CONCLUSÃO

52. Diante do exposto, sugiro a NOTIFICAÇÃO do interessado ante a possibilidade de
agravamento da pena para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma que o mesmo, querendo,
venha no prazo de 10 (dez) dias, formular suas alegações, cumprindo, assim, o disposto no parágrafo
único do artigo 64 da Lei nº 9.784/99 e no §3º do art. 44 da Resolução ANAC nº 472/2018, diante da
possibilidade de afastamento da circunstância atenuante prevista atualmente no inciso III do §1º do art. 36
da Resolução ANAC nº 472/2018 (anteriormente prevista no inciso III do §1º do art. 22 da Resolução
ANAC nº 25/2008 e inciso III do §1º do art. 58 da IN ANAC nº 08/2008).

 

É a proposta de Decisão. Submete-se ao crivo do decisor.

 

 

DANIELLA DA SILVA MACEDO GUERREIRO
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL

SIAPE 1650801

 

Documento assinado eletronicamente por Daniella da Silva Macedo Guerreiro, Especialista
em Regulação de Aviação Civil, em 13/04/2020, às 10:47, 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
https://sei.anac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4233473 e o código
CRC 5773AD85.

Referência: Processo nº 00066.006848/2015-72 SEI nº 4233473
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 329/2020
PROCESSO Nº 00066.006848/2015-72
INTERESSADO: EMBRAER S.A.

 

Brasília, 13 de abril de 2020.

 

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Embraer S.A., CNPJ 07689002000189,
contra decisão de 1ª Instância da Superintendência de Aeronavegabilidade - SAR,  proferida dia
05/01/2018, que aplicou multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo cometimento da infração
identificada no Auto de Infração nº 00074/2015, pela prática de alteração do projeto de tipo aprovado sem
que a modificação tenha sido homologada pela autoridade. A infração foi capitulada na alínea "c" do
inciso V do art. 302 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA).

2. Por celeridade processual e, com fundamento no artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999,
ratifico os argumentos trazidos na proposta de decisão [Parecer 331/2020/JULG ASJIN/ASJIN – SEI nº
4233473], ressaltando que embora a Resolução nº 472/2018 tenha revogado a Resolução ANAC nº
25/2008 e a IN ANAC nº 8, de 2008, também estabeleceu em seu artigo 82 que suas disposições não
prejudicam atos já praticados e a aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que
concerne às sanções aplicáveis.

3. Desta forma, importa esclarecer que as alterações normativas citadas não influenciaram o
teor da presente Decisão que apenas passa a ter fundamento em novo normativo no que tange às questões
procedimentais.

4. Dito isto, com base nas atribuições a mim conferidas pelas designações que constam nas
Portarias ANAC nº 751, de 07/03/2017, e nº 1.518, de 14/05/2018, e com fundamento no art. 42 da
Resolução ANAC nº 472, de 2018, e competências conferidas pelo artigo 30 do Regimento Interno da
ANAC, Resolução nº 381, de 2016,  DECIDO:

pela NOTIFICAÇÃO do interessado ante a possibilidade de agravamento da pena para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), de forma que o mesmo, querendo, venha no prazo de 10 (dez) dias,
formular suas alegações, cumprindo, assim, o disposto no parágrafo único do artigo 64 da Lei nº
9.784/99 e no §3º do art. 44 da Resolução ANAC nº 472/2018, diante da possibilidade de
afastamento da circunstância atenuante prevista atualmente no inciso III do §1º do art. 36 da
Resolução ANAC nº 472/2018 (anteriormente prevista no inciso III do §1º do art. 22 da Resolução
ANAC nº 25/2008 e inciso III do §1º do art. 58 da IN ANAC nº 08/2008).

À Secretaria.

Notifique-se.

Publique-se

 

Cássio Castro Dias da Silva
SIAPE 1467237

Presidente da Turma Recursal do Rio de Janeiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cassio Castro Dias da Silva, Presidente de
Turma, em 22/04/2020, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4241421 e o código
CRC DFDB37B3.

Referência: Processo nº 00066.006848/2015-72 SEI nº 4241421
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