
PARECER Nº 625/2020/JULG ASJIN/ASJIN
PROCESSO Nº 00065.528764/2017-67

INTERESSADO: TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG S/A, MUNICÍPIO DE
MARINGÁ

PROPOSTA DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – ASJIN

Infração: Não disponibilizar materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate nas
configurações e quantidades exigidas para a classe do aeródromo.

Enquadramento: inciso I do art. 289 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA)
c/c item 11.1 do Anexo da Resolução ANAC nº 279/2013 c/c item 23 da Tabela II:
Construção/Manutenção e Operação de Aeródromos do Anexo III da Resolução ANAC nº 25/2008.

Data da infração: 16/06/2015

Auto de infração: 001126/2017

Crédito de multa: 663541185

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

 

INTRODUÇÃO

 

1. O Auto de Infração (AI) nº 001126/2017 (SEI nº 0710269) apresenta a seguinte descrição:

DESCRIÇÃO DA EMENTA

Operador de aeródromo aberto ao transporte civil público ? Não disponibilizar materiais e
equipamentos de apoio às operações de resgate nas configurações e quantidades exigidas para a
classe do aeródromo (ocorrência anterior a 15/06/2016).

 

HISTÓRICO

Durante inspeção no aeroporto de Maringa, RIA 021P/SIA-GFIS/2015, período de 16 a
19/06/2015, foi constada a falta de equipamentos/matérias de apoio as operações de resgate e
combate a incêndio (ver relação Dados Complementares).

 

CAPITULAÇÃO

Lei nº 7.565/86, artigo nº 289; Res. ANAC nº 279/2013, Anexo, item 11.1; Res. ANAC nº
25/2008 (redação em vigor até 14/06/2016), Anexo III, Tabela II: Construção/Manutenção e
Operação de Aeródromos, item 23.

 

DADOS COMPLEMENTARES

Data da Ocorrência: 16/06/2015 - Local da Ocorrência: SBMG - Regional de Maringá Sílvio
Name Júnior - Classe do aeródromo (Segurança Operacional): III

 

Quantidade exigida do material ou equipamento: 3 - Quantidade disponível do material ou
equipamento: 1 - Elemento faltante ou deficiente: Manta à prova de fogo
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Quantidade exigida do material ou equipamento: 1 - Quantidade disponível do material ou
equipamento: 0 - Elemento faltante ou deficiente: Talhadeira

Quantidade exigida do material ou equipamento: 1 - Quantidade disponível do material ou
equipamento: 0 - Elemento faltante ou deficiente: Desencarcerador hidráulico

 

DEFESA

2. O Município de Maringá foi devidamente notificado do AI nº 001126/2017 em
02/06/2017, conforme demonstrado em Aviso de Recebimento (AR) (SEI nº 0816154), tendo sido
apresentada Defesa por Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A (SEI nº 0826068), que foi recebida em
27/06/2017.

3. A Defesa apresentada se refere aos Autos de Infração nº 001079/2017 e 001126/2017.

4. Na Defesa cita as circunstâncias atenuantes previstas no art. 22 da Resolução ANAC nº
25/2008, informando que reconhece expressamente as práticas das infrações cometidas, bem como que
demonstrará que adotou voluntariamente as providências eficazes para evitar ou amenizar as
consequências da infração, antes de proferida a decisão e por fim que não sofreu nenhuma aplicação de
penalidade no último ano.

5. Em relação à manta à prova de fogo informa que no período de 26 dias antes da inspeção
pela ANAC (dia 16/06/2015), foi iniciado processo de compra emergencial dos produtos. Dispõe que por
motivos alheios à vontade do Operador as mantas só foram entregues 05 dias após a vistoria. Destaca que
foram adquiridas 4 mantas à prova de fogo, 01 a mais do que solicitado para aeródromos classe III,
conforme legislação vigente à época da inspeção. Acrescenta que sob a nova legislação vigente, o
Aeroporto Regional de Maringá pertence à Classe II.

6. Quanto à talhadeira informa que durante a conferência da lista de materiais e equipamentos
para apoio às operações de resgate foi constatado que o Aeroporto de Maringá possuía 01 talhadeira fora
dos padrões exigidos. Acrescenta que constatada a não conformidade, de imediato foi adquirida talhadeira
nos padrões solicitados.

7. No que tange ao desencarcerador hidráulico, descreve que durante o teste, por um lapso,
este não funcionou (não deu partida). Informa que no mesmo dia foi solicitada uma revisão geral no
equipamento, alegando que não foi constatada nenhuma falha em seu mecanismo. Ressalta que o
desencarcerador é testado em todas as trocas de turno. 

8. Pede que a pena de multa, com fulcro no princípio da razoabilidade insculpido no art. 1º da
Resolução ANAC nº 25, seja convertida em pena de advertência, em não sendo esse o entendimento que
seja reconhecida as atenuantes constantes nos incisos do parágrafo 1º do art. 22 da referida Resolução, por
considerar medida da mais alta Justiça.

 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

9. O setor competente, em Decisão motivada (SEI nº 1650567 e SEI nº 1650575) de
26/03/2018, entendeu caracterizada a infração consistente em deixar de manter disponíveis para o Serviço
de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) do aeródromo os materiais e equipamentos
de apoio às operações de resgate em quantidade mínima indicada na Tabela 11.1.1, conforme descrito no
AI nº 001126/2017, razão pela qual foi a ele aplicada a providência administrativa de multa, prevista no
artigo 289, inciso I da Lei 7.565/1986. 

10. Quanto à existência da circunstância atenuante prevista no artigo 22, §1º, inciso I da
Resolução ANAC nº 25/2008 (“o reconhecimento da prática da infração”) entendeu que deve
ser reconhecida a sua incidência. No que se refere à circunstância atenuante prevista no artigo 22, § 1º,
inciso III (“a inexistência de aplicação de penalidades no último ano”) avaliou que deve ser reconhecida a
existência dessa circunstância atenuante. Quanto à existência de circunstância agravante, previstas essas
no § 2° do artigo 22 da Resolução ANAC nº 25/2008, não viu, nos autos, qualquer elemento que
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configure nenhuma das hipóteses previstas.

11. Dada a existência de circunstâncias atenuantes e ausência de agravantes aplicáveis ao caso,
foi aplicada a penalidade quantificada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que é o valor mínimo previsto
para a hipótese no item 23 da Tabela II (Construção/Manutenção e Operação de Aeródromos) do Anexo
III da Resolução ANAC nº 25/2008.

 

12. RECURSO

13. O Município de Maringá foi notificado da Decisão de Primeira Instância em 06/04/2018,
conforme demonstrado em AR (SEI nº 1736664), tendo sido apresentado Recurso (SEI nº 1736291), que
foi recebido em 19/04/2018.

14. No Recurso é informado que notificado da lavratura do AI em 02/06/2017, o recorrente
interpôs defesa em 23/06/2017, onde reconheceu expressamente a prática das infrações cometidas e
adotou voluntariamente as providências eficazes para evitar e amenizar as conseqüências da infração, bem
como que não sofreu aplicação de penalidade no último ano anterior à data da infração.

15. Dispõe que em 23/03/2018 foi proferida decisão de primeira instância condenando o
MUNICÍPIO DE MARINGÁ na multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que em 06/04/2018 o
Município foi notificado para, querendo, apresentar recurso a essa Assessoria e que o operador de
Aeródromo Terminais Aéreos de Maringá - só tomou ciência da decisão proferida em 13/06/2018.

16. Preliminarmente, informa que a TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S/A é
pessoa jurídica criada na forma de Sociedade de Economia Mista Municipal pela Lei Municipal n°
4.987/99 com a finalidade de gerir as operações e atividades do Aeroporto Regional de Maringá.
Afirmando que, logo, faz parte da administração pública municipal indireta. Não obstante, a multa
proveniente do AI n° 001126/2017 foi aplicada ao MUNICÍPIO DE MARINGÁ, que segundo o
recorrente não possui legitimidade para compor a presente lide administrativa. Afirma que apenas a
SBMG/SA é quem possui competência legal para responder como gestora do Aeroporto Regional de
Maringá, e por conseqüência, perante essa Agência Reguladora. Requer a exclusão do MUNICÍPIO DE
MARINGÁ do presente processo, uma vez que parte ilegítima para responder ao presente processo
administrativo.

17. Argumenta que a Administração Pública só pode atuar nos termos da lei, com a finalidade
de atingir o interesse público. Se é assim, há de ser rigorosamente observado o devido processo legal.
Afirma que nesse passo, dispõem os artigos 1º e 22 da Resolução ANAC nº 25/2008, que traz normas
sobre o processo administrativo para a apuração de infrações e aplicação de penalidades, no âmbito da
competência da Agência Nacional de Aviação Civil. Argumenta que o operador através de defesa
protocolada em 23/06/2017 (0826068) justificou através de documentos e evidências, as providências que
tomou frente as não conformidades apontadas por esse Agência Reguladora, demonstrando a ocorrência
de atenuantes e inexistência de agravantes.

18. Quanto às irregularidades apontadas reitera alegações apresentadas na Defesa.

19. Afirma que estão presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 22. Cita o antigo
enunciado nº 13/2015 da Junta Recursal da ANAC, fazendo referência ao processo 60800.135602/2011-
54.

20. Verifica a ocorrência de todas as circunstâncias atenuantes previstas no §1° do art. 22 da
Resolução ANAC n° 25 e a ausência de circunstâncias agravantes previstas no §2° do mesmo dispositivo,
considerando que deve a multa ser convertida em advertência, ou, não sendo esse o entendimento dessa
agência reguladora, ser aplicada em seu grau mínimo e com desconto de 50%, nos termos do §1° do
Artigo 61 da Instrução Normativa nº 08 de 06 de junho de 2008.

21. Requer: a exclusão do MUNICÍPIO DE MARINGÁ do presente processo, com a
conseqüente anulação do Auto de Infração n° 001126/2017 lavrado contra referido ente público, uma vez
que parte ilegítima para responder ao presente processo administrativo; que a multa constante do Auto de
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Infração nº 001126/2017, com fulcro no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, insculpidos no
artigo 1° da Resolução 25 da ANAC, seja convertida em pena de advertência. Em não sendo esse o
entendimento de Vossa Excelência, que seja reconhecida as atenuantes constantes nos incisos do
parágrafo 1° do artigo 22 da referida Resolução, para que a multa seja aplicada em seu grau mínimo e
com desconto de 50%, nos termos do §1° do Artigo 61 da Instrução Normativa n° 08 de 06 de junho de
2008, por ser medida da mais alta Justiça.

22. Junto ao Recurso consta a Lei nº 4.987/99, que cria a sociedade de economia mista, sob a
denominação de Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A, que servirá como órgão gestor das
operações de ativação do aeroporto regional de Maringá.

23. Registro de encaminhamento de documento da Prefeitura do Município de Maringá
referente à Decisão de Primeira Instância.                     

24. Consta junto ao Recurso a NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO - PAS Nº
129/2018/AIM/GNAD/SIA-ANAC e a Análise e Decisão de Primeira Instância.

25. Consta, ainda, o envelope de encaminhamento do Recurso.

 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA

26. A Sociedade de Economia Mista Municipal, SBMG S/A - Terminais Aéreos de Maringá,
cuja criação foi autorizada pela Lei Municipal nº 4.987/99 apresentou manifestação por meio do Ofício nº
056/SUP/SBMG/2018 (SEI nº 2518655 e SEI nº 2577882), que foi recebida em 05/11/2018, informando
que em consulta ao SIGEC constatou a autuação do MUNICÍPIO DE MARINGÁ, CNPJ n°
76.282.656/0001-06, através dos processos Administrativos n° 608000.57922/2011-66,
00065.528764/2017-67 e 00065.528735/2017-03 por essa agência reguladora, em decorrência de
infrações cometidas no Aeroporto Regional de Maringá nos anos de 2011 e 2015.

27. Dispõe que a gestão do Aeroporto Regional de Maringá foi delegada à SBMG S/A -
Terminais Aéreos de Maringá, CNPJ nº 03.869.208/0001-30, Sociedade de Economia Mista Municipal,
cuja criação foi autorizada pela Lei Municipal n° 4.987/99.

28. Denota que a SBMG possui patrimônio próprio e autonomia administrativa para gerir o
Aeroporto Regional de Maringá, sendo que à ela compete a responsabilidade financeira pelo pagamento
de multas aplicadas pelos órgãos reguladores.

29. Considerando que as infrações foram aplicadas em decorrência da atividade aeroportuária,
de competência única e exclusiva da SBMG S/A, esta empresa reconhece como sua as dívidas oriundas
das autuações acima referidas e requer, em caráter de urgência, a essa agência reguladora, a alteração da
legitimidade passiva nos referidos Autos de Infração, para que os mesmos sejam excluídas do nome do
MUNICÍPIO DE MARINGÁ, com a conseqüente exclusão do ente municipal do Cadastro Informativo
de créditos não quitados do setor público federal (CADIN), e inscritas em nome da SBMG S/A.

30. Foi juntado Despacho da Procuradoria Geral da Prefeitura do Município de Maringá do
Estado do Paraná com encaminhamento dos autos à SBMG que aborda a tentativa no âmbito
administrativo perante a ANAC de formulação de um requerimento com o reconhecimento da
legitimidade passiva da SBMG ou, alternativamente, com a assunção de dívida daquela sociedade perante
o órgão regulador.

31. Consta o Parecer nº 547/2018 da Procuradoria Geral da Prefeitura do Município de
Maringá do Estado do Paraná referente aos processos administrativos nº 00065.528735/2017-03 e
60800.057922/2011-66. Na conclusão é informado que a imposição de multa pela Agência Reguladora -
ANAC - incorre em grave erro, visto que a Municipalidade não é parte legitimada do Auto de Infração. E
que a partir da criação da sociedade de economia mista, a SBMG S.A. responde pela atividade
aeroportuária, devendo arcar com as imposições legais da exploração do serviço público por ela
abrangido. Conclui, ainda, que o pagamento pelo município de multa administrativa equipara-se a
empréstimo a estatal, sem autorização legal, o que é vedado expressamente pela Lei de Responsabilidade
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Fiscal. 

32. Consta a Lei nº 4.987/1999, que cria uma sociedade de economia mista, sob a
denominação de Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A, e envelope de encaminhamento de
documentação.

33. Foi juntada troca de e-mails com orientações a respeito do protocolo de pedido de alteração
de titularidade de multas aplicada ao Aeroporto Regional de Maringá. 

 

DILIGÊNCIA

34. O setor de segunda instância administrativa decidiu (SEI nº 4253780 e SEI nº 4253794),
em 22/04/2020, por converter o processo em Diligência retornando os autos à Secretaria da ASJIN, a fim
de que estes fossem encaminhados à SIA (Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária) para que
buscasse as informações necessárias para que o seguinte quesito fosse atendido/respondido:

1. Considerando o que consta do processo 608000.57922/2011-66, da NOTA TÉCNICA Nº
47/2018/GNAD/DE/GNAD/SIA e do processo 00065.528735/2017-03, assim como da legislação
aplicável, qual é o tratamento que a SIA avalia que deve ser dado ao pedido constante Ofício nº
056/SUP/SBMG/2018 (SEI nº 2518655 e SEI nº 2577882), que envolve solicitação de mudança
de titularidade/legitimidade passiva do crédito de multa? O pedido deve ser aceito? Por quais
fundamentos?

35. A Diligência foi respondida por meio de Despacho (SEI nº 4281616) de 16/06/2020.

MANIFESTAÇÃO APÓS A DILIGÊNCIA 

36. Foi encaminhado o Ofício nº 5417/2020/ASJIN-ANAC (SEI nº 4449939) ao Município
de Maringá comunicando a abertura de prazo para manifestação em virtude da juntada de novos
elementos aos autos. O Município de Maringá foi notificado de tal Ofício na data de 30/06/2020,
conforme demonstrado em AR (SEI nº 4542261).

37. Foi apresentada manifestação (SEI nº 4518710 e SEI nº 4518735) por Terminais Aéreos
de Maringá SBMG S.A., recebida em 09/07/2020, que informa que reitera os termos do Ofício nº
056/SUP/SBMG/2018, onde reconhece como sua as dívidas oriundas das autuações 608000.57922/2011-
66, 00065.528764/2017-67 e 00065.528735/2017-03.

38. Recibos eletrônicos de protocolo (SEI nº 4518711 e SEI nº 4518736).

 

OUTROS ATOS PROCESSUAIS

39. Despacho de encaminhamento do processo (SEI nº 0831383).

40. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO - PAS Nº 129/2018/AIM/GNAD/SIA-ANAC (SEI nº
1656627).

41. Extrato do SIGEC (Sistema Integrado de Gestão de Créditos) (SEI nº 1656639).

42. Comprovante de inscrição e de situação cadastral (SEI nº 1656648).

43. Despacho de encaminhamento do processo (SEI nº 1671290).

44. Extrato do SIGEC (SEI nº 1813343).

45. Despacho (SEI nº 1813354) que certifica o trânsito em julgado administrativo em
19/04/2018.

46. Despacho de encaminhamento (SEI nº 1813360).

47. Despacho para juntada extemporânea do Recurso (SEI nº 1833996).
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48. Despacho de aferição de tempestividade (SEI nº 1980091).

49. Certidão de juntada de documento (SEI nº 2518659).

50. Despacho de retorno à relatoria (SEI nº 4525902).

 

51. É o relatório.

 

PRELIMINARES

 

52. Mudança de titularidade/legitimidade passiva do crédito de multa

52.1. A Sociedade de Economia Mista Municipal, SBMG S/A - Terminais Aéreos de Maringá
apresentou manifestação por meio do Ofício nº 056/SUP/SBMG/2018 (SEI nº 2518655 e SEI nº
2577882), que foi recebida em 05/11/2018, informando que em consulta ao SIGEC constatou a autuação
do MUNICÍPIO DE MARINGÁ, CNPJ n° 76.282.656/0001-06, através dos processos Administrativos
n° 608000.57922/2011-66, 00065.528764/2017-67 e 00065.528735/2017-03 por essa agência
reguladora, em decorrência de infrações cometidas no Aeroporto Regional de Maringá nos anos de 2011
e 2015. A referida empresa pública reconhece como sua as dívidas oriundas das autuações acima referidas
e requer, em caráter de urgência, a essa agência reguladora, a alteração da legitimidade passiva nos
referidos Autos de Infração, para que os mesmos sejam excluídas do nome do MUNICÍPIO DE
MARINGÁ, com a conseqüente exclusão do ente municipal do Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal (CADIN), e inscritas em nome da SBMG S/A.

52.2. Após a análise do pedido constante do Ofício nº 056/SUP/SBMG/2018, o setor de
segunda instância administrativa decidiu por converter o processo em Diligência retornando os autos à
Secretaria da ASJIN, a fim de que estes fossem encaminhados à SIA (Superintendência de Infraestrutura
Aeroportuária) para que buscasse as informações necessárias para que o seguinte quesito fosse
atendido/respondido:

1. Considerando o que consta do processo 608000.57922/2011-66, da NOTA TÉCNICA Nº
47/2018/GNAD/DE/GNAD/SIA e do processo 00065.528735/2017-03, assim como da legislação
aplicável, qual é o tratamento que a SIA avalia que deve ser dado ao pedido constante Ofício nº
056/SUP/SBMG/2018 (SEI nº 2518655 e SEI nº 2577882), que envolve solicitação de mudança
de titularidade/legitimidade passiva do crédito de multa? O pedido deve ser aceito? Por quais
fundamentos?

53. A Diligência foi respondida por meio de Despacho (SEI nº 4281616), de 16/06/2020, do
qual destacam-se os trechos abaixo: 

(...)

Realizada essas breves considerações, percebe-se como devida a alteração de titularidade do
crédito no âmbito do presente processo, eis que foi expressamente reconhecida pela
empresa Terminais Aéreos de Maringá SBMG S.A. a responsabilidade pela administração do
aeroporto em questão e, consequentemente, pelas condutas infracionais eventualmente
verificadas durante tal atividade, sendo juntada, inclusive, manifestação do Município quanto à
legitimidade da empresa e não do Município balizada pela lei municipal aplicável, conforme se
vê em Ofício nº 056/SUP/SBMG/2018 (2577882).

Esse entendimento é consoante ao posicionamento da Procuradoria da Anac acerca da
responsabilidade por infrações exposta no Parecer 84/2018/PROT/PFEANAC/PGF/AGU
(1780283), concluindo pela responsabilização do efetivo responsável pela prática da conduta
infracional:

“Desse modo, entende-se como melhor conduta, inclusive tendo em conta o acórdão do STJ
sobre a intranscendência das sanções em âmbito administrativo, que a responsabilidade seja
imputada em desfavor do efetivo administrador do aeródromo
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(...)

O raciocínio, segundo os referidos julgados dos tribunais superiores, será o mesmo, ou seja, a
autuação deverá recair naquele responsável pela prática da conduta irregular, seja outro ente, seja
entidade de direito público ou privado”

Observa-se, também, que desde a intimação inicial acerca da lavratura do auto de infração, em
que pese ter sido encaminhada ao Município, foi a empresa pública Terminais Aéreos de
Maringá SBMG S.A. que apresentou manifestação, inclusive reconhecendo os fatos apontados.
Posteriormente, em recurso apresentado em 17/04//2018 (00058.014137/2018-13), a mesma
empresa também requereu a alteração da legitimidade passiva no presente processo sancionador.

Nesse sentido, essa área técnica da SIA recomenda o deferimento do pedido de Terminais
Aéreos de Maringá SBMG S.A. quanto à mudança de titularidade/legitimidade passiva do
crédito de multa eventualmente mantido pela ASJIN em 2ª instância administrativa.

(...)

53.1. Considerando o que foi exposto no Despacho (SEI nº 4281616) pela área técnica da SIA,
sugiro que seja deferido o pedido de mudança de titularidade/legitimidade passiva do crédito de multa
nº 663541185 para Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A.

53.2. Sugiro, ainda, que as notificações decorrentes da análise do presente processo sejam
encaminhadas tanto para a empresa pública Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, assim como para
o Município de Maringá.

 

54. Regularidade Processual

54.1. O Município de Maringá foi notificado do Auto de Infração, tendo sido apresentada
Defesa por Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A.

54.2. Na sequência o Município de Maringá foi notificado da Decisão de Primeira Instância,
tendo sido apresentado Recurso por Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A e Município de Maringá
em um mesmo documento identificado como sendo da pessoa jurídica de Terminais Aéreos de Maringá -
SBMG S/A.

54.3. A Sociedade de Economia Mista Municipal, SBMG S/A - Terminais Aéreos de Maringá,
apresentou manifestação com pedido de alteração de legitimidade passiva. Em razão da apresentação de
tal pedido foi realizada Diligência pelo setor de segunda instância. Em seguida, o Município de Maringá
foi notificado a respeito da abertura de prazo para manifestação em virtude da juntada de novos elementos
aos autos, tendo sido apresentada manifestação por Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A.

54.4. Observa-se que, em que pese os documentos de comunicação enviados ao interessado
tenham sido encaminhados ao Município de Maringá, em razão de ter sido esse o autuado identificado no
Auto de Infração nº 001126/2017, verifica-se que as manifestações foram apresentados por Terminais
Aéreos de Maringá - SBMG S/A, podendo-se, assim, afirmar que a referida empresa pública teve ciência
de todas as notificações encaminhadas no presente processo, não se vislumbrando qualquer prejuízo
para Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A em função da situação exposta.

54.5. 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

 

55. Fundamentação da matéria: Não disponibilizar materiais e equipamentos de apoio às
operações de resgate nas configurações e quantidades exigidas para a classe do aeródromo.

55.1. A infração foi capitulada no art. 289 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica - CBA) c/c item 11.1 do Anexo da Resolução ANAC nº 279/2013 c/c item 23 da Tabela II -
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  CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS - do Anexo
III da Resolução ANAC nº 25/2008 (redação em vigor até 14/06/2016).

55.2. Segue o que consta no inciso I do art. 289 do CBA:

CBA

Art. 289. Na infração aos preceitos deste Código ou da legislação complementar, a autoridade
aeronáutica poderá tomar as seguintes providências administrativas:

I - multa;

(...)

55.3. Segue o previsto, à época do fato, no item 11.1 do Anexo da Resolução ANAC nº
279/2013.

Resolução ANAC nº 279/2013

(...)

11 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AS OPERAÇÕES DE RESGATE E
COMBATE A INCÊNDIO

11.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AS OPERAÇÕES DE RESGATE

11.1.1 O operador de aeródromo deve garantir que, no mínimo, os materiais e equipamentos de
apoio às operações de resgate descritos na tabela 11.1.1 estejam disponíveis para utilização das
equipes de serviço no SESCINC.

11.1.2 Os tipos e quantidades de materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate
indicados na tabela 11.1.1 foram estabelecidos, tendo como parâmetro, a classificação dos
aeródromos de acordo com este Anexo.

 

Tabela 11.1.1 – Materiais e equipamentos para apoio as operações de resgate, por classe de
aeródromo

Materiais e equipamentos para apoio às operações de resgate
Classe do aeródromo

I II III IV

[1] [2] [3] [4] [5]

(...)

Talhadeira (2,5 cm) 1 1 1 1

(...)

Manta à prova de fogo 1 2 3 4

(...)

Desencarcerador hidráulico, elétrico ou pneumático - 1 1 2

(...)

 

55.4. Observa-se que no inciso I do art. 289 do CBA é prevista a aplicação de multa em caso de
infração aos preceitos do Código ou da legislação complementar. No presente caso, foi verificado o
descumprimento da legislação complementar, em função de ter sido identificada violação ao previsto
no item 11.1 da Resolução ANAC nº 279/2013. 

55.5. Verifica-se que no AI nº 001126/2017 é descrito que a ocorrência refere-se ao aeroporto
SBMG - Regional de Maringá Sílvio Name Júnior, sendo informado que o aeródromo é da Classe III.
Além disso, os elementos descritos como faltantes são manta à prova de fogo, talhadeira
e desencarcerador hidráulico. Na tabela contida no item 11.1 da Resolução ANAC nº 279/2013, constata-
se que a quantidade requerida para tais equipamentos, considerando a classe do aeródromo, era,
respectivamente, de 3, 1 e 1. No entanto, foi constatado pela fiscalização que esses equipamentos não
estavam disponíveis no aeródromo nas quantidades requeridas.
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55.6. Neste sentido, cabe observar o previsto no item 23 da Tabela II -
 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS - do Anexo III da
Resolução ANAC nº 25/2008 (redação em vigor até 14/06/2016), conforme apresentado a seguir:

Resolução ANAC nº 25/2008

ANEXO III

II - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS

(...)

23. Não obedecer quaisquer preceitos do Código Brasileiro Nacional de Aviação Civil e das
Normas Regulamentares não elencados acima.

(...)

55.7. Assim, verifica-se que no item 23 da Tabela II - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS - do Anexo III da Resolução ANAC nº 25/2008 é prevista a
aplicação de multa pela não obediência a preceitos do CBA e das normas regulamentares não elencadas
nos itens acima da mesma tabela.

55.8. Diante do exposto, verifica-se a subsunção dos fatos descritos no AI nº 001126/2017 à
capitulação prevista no inciso I do art. 289 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica -
CBA) c/c item 11.1 do Anexo da Resolução ANAC nº 279/2013 c/c item 23 da Tabela II -
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS - do Anexo
III da Resolução ANAC nº 25/2008 (redação em vigor até 14/06/2016).

 

DOSIMETRIA

56. Deve-se verificar a possibilidade de correção da dosimetria da sanção 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, de 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.

57. Com relação à dosimetria da penalidade pecuniária para a infração cometida por pessoa
jurídica, a previsão da Resolução ANAC nº 25, de 2008 (item 23 da Tabela II -
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS do Anexo III da Resolução
ANAC nº 25/2008, item "CMO", em vigor à época), relativa à conduta descrita neste processo, é a de
aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (quarenta mil reais) no patamar mínimo, R$ 35.000,00
(setenta mil reais) no patamar intermediário e R$ 50.000,00 (cem mil reais) no patamar máximo.

58. Em decisão de primeira instância foram identificadas presentes as circunstâncias atenuantes
referentes ao reconhecimento da prática da infração e à inexistência de aplicação de penalidades no último
ano, previstas respectivamente, nos incisos I e III do §1º do art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008.

59. Com relação à aplicação da circunstância atenuante prevista no inciso I do §1º do art. 22 da
Resolução ANAC nº 25/2008, de acordo com o definido na Súmula Administrativa ANAC nº 001/2019,
a apresentação pelo autuado de argumentos contraditórios ao "reconhecimento da prática da infração" é
incompatível com a aplicação da atenuante prevista atualmente no inciso I do §1º do art. 36 da Resolução
ANAC nº 472/2018.

60. Neste sentido, observa-se em sede de defesa pedido de que, com fulcro no princípio da
razoabilidade, a multa seja convertida em pena de advertência. Além disso, nas alegações apresentadas
no Recurso, o interessado considera que em função da ocorrência, ao seu ver, de todas as circunstâncias
atenuantes e a ausência de circunstâncias agravantes, que a multa deve ser convertida em advertência, ou,
não sendo esse o entendimento, deve ser aplicada em seu grau mínimo e com desconto de 50%, nos
termos do §1° do Artigo 61 da Instrução Normativa nº 08 de 06 de junho de 2008, sendo apresentado
requerimento em tal sentido baseado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
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61. Diante do exposto, verifica-se a apresentação de argumentos que configuram contradição
em relação ao reconhecimento da prática da infração, sendo, portanto, incompatível com a aplicação da
circunstância atenuante prevista atualmente no inciso I do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº
472/2018 (anteriormente prevista no inciso I do §1º do art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008).

62.  Desta forma, no caso em tela, entende-se não ser cabível considerar a aplicação da
condição atenuante prevista no inciso I do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472/2018
(anteriormente prevista no inciso I do §1º do art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008), sendo possível que
tal circunstância – aplicada pela autoridade competente a decidir em primeira instância – seja afastada na
decisão final em segunda instância. 

63. 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

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.

 

CONCLUSÃO

64. Diante do exposto, sugiro que seja deferido o pedido de mudança de
titularidade/legitimidade passiva do crédito de multa nº 663541185 para Terminais Aéreos de Maringá
SBMG S/A.

64.1. Sugiro, ainda, que as notificações decorrentes da análise do presente processo sejam
encaminhadas tanto para a empresa pública Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, assim como para
o Município de Maringá.

65. Sugiro a NOTIFICAÇÃO do interessado ante a possibilidade de decorrer GRAVAME à
situação do recorrente, em função da possibilidade de afastamento da circunstância atenuante prevista no
inciso I do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472/2018 (anteriormente prevista no inciso I do §1º do
art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008), 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. 

 

66. É o Parecer e Proposta de Decisão.

67. 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 07/08/2020, às 13:21, 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/sei/autenticidade, informando o código verificador 4622747 e o código
CRC 7C2017A5.

Referência: Processo nº 00065.528764/2017-67 SEI nº 4622747
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 600/2020
PROCESSO Nº 00065.528764/2017-67
INTERESSADO: Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A, Município de Maringá

 

Brasília, 24 de agosto de 2020.

 

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto por TERMINAIS AÉREOS DE
MARINGÁ SBMG S/A, CNPJ 03.869.289/0001-30 e MUNICÍPIO DE MARINGÁ,
CNPJ 76.282.656/0001-06, contra decisão de 1ª Instância da Superintendência de Infraestrutura
Aeroportuária (SIA), proferida dia 26/03/2018, que aplicou multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), pelo cometimento de infração identificada no Auto de Infração nº 001126/2017 pela prática de não
disponibilizar materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate nas configurações e quantidades
exigidas para a classe do aeródromo. A infração foi capitulada no inciso I do art. 289 da Lei nº
7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA) c/c item 11.1 do Anexo da Resolução ANAC nº
279/2013 c/c item 23 da Tabela II: Construção/Manutenção e Operação de Aeródromos do Anexo III da
Resolução ANAC nº 25/2008.

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 625/2020/JULG ASJIN/ASJIN – SEI nº
4622747], 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:

que seja DEFERIDO O PEDIDO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE/LEGITIMIDADE
PASSIVA do crédito de multa nº 663541185 para Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A.

pela NOTIFICAÇÃO do interessado ante a possibilidade de decorrer GRAVAME à situação do
recorrente, em função da possibilidade de afastamento da circunstância atenuante prevista no inciso
I do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472/2018 (anteriormente prevista no inciso I do §1º do
art. 22 da Resolução ANAC nº 25/2008), 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. 

As notificações decorrentes da análise do presente processo deverão ser encaminhadas tanto para a
empresa pública Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, assim como para o Município de
Maringá.

 

À Secretaria.

Notifique-se.

Publique-se.

 

Cássio Castro Dias da Silva
SIAPE 1467237
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Presidente da Turma Recursal do Rio de Janeiro

 

Documento assinado eletronicamente por Cassio Castro Dias da Silva, Presidente de
Turma, em 24/08/2020, às 19:08, 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/sei/autenticidade, informando o código verificador 4625450 e o código
CRC 00A389A1.

Referência: Processo nº 00065.528764/2017-67 SEI nº 4625450
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