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Enquadramento: Artigo 302, inciso III, alínea “e”, e artigo 172 da Lei n° 7.565/1986 c/c Capítulo 10 da
IAC 3151 . 

Proponente: Samara Alecrim Sardinha - Membro Julgador da ASJIN/ANAC - Portaria de Nomeação nº
3883, de 17 de dezembro de 2018.

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de recurso interposto por SÃO CONRADO TÁXI AÉREO LTDA, em face da
Decisão de Primeira Instância proferida no curso do processo administrativo sancionador discriminado no
quadro acima, que individualiza a materialidade infracional e retrata os marcos relevantes para o trâmite e
regularidade processual.

1.2. O Auto de Infração nº 02483/2014 descreve que:

Durante inspeção de rampa no aeródromo de Angra dos Reis - RJ, em 26/04/2014, e em consulta
ao sistema DCERTA, constatou-se, conforme dados do Processo 00065.051995/2014, que o
interessado permitiu que o piloto Ricardo Panoff Lanaro operasse a aeronave PP-AGT deixando
de registrar os voos abaixo.

1. Operação entre os dias 25 e 26/04/2014, de SDAM PARA SIPX (fls. 24/25) que deveria constar
na folha 0177 ou 0178 do diário de bordo (fl. 24).

2. Operação entre os dias 25 e 26/04/2014, de SIPX para SJOZ (fls.25), que deveria constar na
folha 0177 ou 01178 do Diário de Bordo (fl.24).

3. Operação em 26/04/2014, de SJOZ para SIHT (fl.25), 12:00Z, que deveria constar na folha do
Diário de Bordo (fl.24v).

4.Operação em 26/04/2014, de SIHT para SDAG(fl21), 13:17Z, que deveria constar na folha
0178 do Diário de Bordo (fl.24v).

2. HISTÓRICO

2.1. Tendo sido notificado do auto de infração em 26/12/2016, o autuado não apresentou
defesa.

2.2. Em 01/06/2017 foi emitida a Decisão de Primeira Instância aplicando "patamar mínimo,
no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), com espeque no Anexo II, da Resolução n.º 25 da ANAC, de
25 de abril de 2008, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes previstas no parágrafo segundo,
e a existência de circunstância atenuante prevista no parágrafo primeiro, inciso III, conforme consulta
ao SIGEC, considerado o rol taxativo fincado no art. 22 da referida Resolução".

2.3. Devidamente notificado da Decisão de Primeira Instância, o interessado interpôs recurso
tempestivo:

I - Alega que não possuía ciência deste processo administrativo, por esta razão
não apresentou defesa e, assim, teve o seu direito cerceado. Argumenta que a lei
restringe a modalidade de intimação por edital apenas aos "interessados indeterminados,
desconhecidos ou com domicilio indefinido o que não se aplica ao presente caso, em
que a Recorrente possui seu domicílio conhecido e definido''. Deste modo, afirma que
no caso haveria a nulidade do processo em decorrência da ausência de intimação válida;

II - No mérito, argui que o inspetor abordou a tripulação no instante em que
realizavam corte dos motores, o que não lhes proporcionou tempo hábil para o
preenchimento do diário de bordo. Afirma ''que no sistema do DCERTA constam os
planos de voos que são feitos pelo tripulante, mas não constam as modificações
realizadas pela tripulação no decorrer da operação, como por exemplo, a tripulação
faz mudança de destino devido a meteorologia, ou mudança de destinos solicitadas
pelo passageiro, as quais são sempre informados ao controle de voo da área por fonia
de voo (em voo não tem como ligar na sala AIS e alterar o plano de voo por telefone),
não sendo mudados no sistema do DCERTA após o voo''. Por tal razão, entende que o
inspetor que lavrou o auto apenas conferiu os dados do sistema e os dado dos relatórios
de bordo da aeronave, observando que os voos não estavam de acordo com a sequencia
apresentada no sistema DCERTA e não levando em consideração as possíveis
alterações que poderiam ocorrer durante o voo. Relata, portanto, que os voos
mencionados ''sofreram mudanças levando-se em consideração àquele que foi
apresentado e o que foi realizado'';

III - Reclama, ainda, que o auto de infração foi lavrado de maneira equivocada,
pois descreve em sua conclusão uma aeronave estranha para o tripulante, a de prefixo
PR-LHP, contudo, a aeronave em questão é a de prefixo PPA-GT. Contra argumenta a
Decisão de Primeira Instância que entende que todos os voos poderiam ser preenchidos
na primeira página, sendo que a IAC 3151 que não determina que os voos sejam
preenchidos de forma continuada. Assim arrazoa que ''por todos os ângulos de análise,
não subsiste razão para manutenção do Auto de Infração equivocadamente lavrado
tampouco da Decisão ora recorrida, uma vez que a Recorrente, e também o Piloto
Ricardo Panoff Lanaro, agiu em total consonância com a legislação vigente!'';

Parecer 1348 (3676883)         SEI 00065.158411/2014-42 / pg. 1



IV - Por fim, pede que seja determinada ''a improcedência da Decisão proferida e o
imediato cancelamento do Auto de Infração lavrado, com o conseqüente cancelamento
da multa imposta no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a
EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO do presente Processo Administrativo, sem que haja
a imputação de qualquer penalidade a Recorrente''.

2.4. O autuado foi notificado a respeito da possibilidade de agravamento no dia 26/07/2019,
mas não se manifestou.

2.5. É o relato

2.6. PRELIMINARES

2.7. Conheço do recurso vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade e
tempestividade, recebendo-o em efeito suspensivo em conformidade com o art. 16 da Resolução ANAC
nº 25/2008 - norma vigente quando do seu recebimento. Ressalto ainda que, embora a Resolução
nº 472/2018 tenha revogado a Resolução ANAC nº 25/2008 e IN ANAC nº 8/2008, a norma vigente
estabeleceu em seu artigo 82 que suas disposições não prejudicam atos já praticados, inclusive no que
concerne às sanções aplicáveis.

2.8. Regularidade processual

2.9. Considerados os marcos apontados no início desta análise, acuso regularidade processual
no presente feito, eis que preservados todos os direitos constitucionais inerentes ao interessado, bem como
respeitados os princípios da Administração Pública, em especial contraditório e ampla defesa. O processo
teve movimentação regular, respeitados os prazos legais, em especiais os prescricionais estabelecidos pela
Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999. Julgo, pois, o processo apto para receber a decisão de segunda
instância administrativa por parte desta Assessoria de Julgamento de Autos em Segunda Instância
(ASJIN).

3. ANÁLISE

3.1. Preliminarmente, na análise deste caso, faz-se necessário esclarecer do que se trata o
sistema DCERTA; sistema esse consultado pelo inspetor de aviação civil quando da lavratura do Auto de
Infração nº 02483/2014.

3.2. O Decolagem Certa (DCERTA) é um sistema informatizado de acompanhamento e
verificação da regularidade de certificados e licenças de aeronaves, tripulações técnicas e aeródromos de
destino que tem como base os dados informados no plano de voo. O DCERTA foi instituído pela
Resolução ANAC nº 268/2013 e em seus artigos 1º e 2º estabelece:

Resolução ANAC nº 268/2013

Art. 1º Instituir os procedimentos para operacionalização do Sistema Decolagem Certa -
DCERTA, sistema informatizado de acompanhamento e verificação da regularidade de
aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de aeronaves e tripulações técnicas, com
base nos dados informados nos planos de voo e mensagens correlatas.

Art. 2º O DCERTA, nos termos desta Resolução, tem como objetivo principal disponibilizar, em
tempo real e, principalmente, a todos os órgãos interessados na segurança operacional da aviação
civil, as informações sobre a regularidade de certificados, autorizações e licenças de aeronaves,
tripulações técnicas e aeródromos de destino, como parte integrante do gerenciamento do risco à
segurança operacional previsto no Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação
Civil - PSOBR.

Parágrafo único. Os dados obtidos pelo DCERTA podem ser utilizados como ferramenta para
fiscalização e/ou gerenciamento do risco à segurança operacional da aviação civil.

3.3. A partir do extrato acima, observa-se que o DECERTA é um sistema utilizado para o
gerenciamento do risco à segurança operacional da aviação civil a partir da verificação da regularidade de
aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de aeronaves e tripulações técnicas. O sistema faz
uma verificação antecipada desses itens, no momento em que o piloto em comando apresenta seu plano de
voo.

3.4. No caso de constatação de discrepância entre a informação disponível no DCERTA e na
documentação em seu poder, o piloto em comando deverá imprimir e entregar, na Sala de Informações
Aeronáuticas do aeródromo de origem, juntamente com o plano de voo, a declaração de regularidade
disponibilizada tanto pelo simulador como pelo DCERTA. Em caso de irregularidade o piloto deverá
procurar a ANAC para regularizar a situação.

3.5. Dito isso, observa- se que esse sistema não tem por finalidade o controle de rotas ou dos
trechos voados. E, mesmo que sirva como um indicador, não é o meio exato para a fiscalização das
operações realizadas.

3.6. Feita essa introdução, adiciono as alegações do recorrente, que em sua defesa afirma que
os trechos mencionados no Auto de Infração nº 02483/2014 não foram registrados no diário de bordo
porque foram realizados de maneira diferente do que informado no DCERTA.

3.7. De acordo com a SÃO CONRADO TÁXI AÉREO LTDA:

1. Operação entre os dias 25 e 26/04/2014, de SDAM para SIPX (fls.24/25), que deveria constar
na folha 0177 ou 0178 do diário de bordo (fl.24).

Como pode ser observado na folha do Diário de Bordo n° 0177, anexo ao presente Recurso (doc.
04), consta o voo saindo de SDAM para SIPX, todavia o tripulante fez uma mudança de destino
com o controle de tráfego aéreo e pousou antes em SDOP, atendendo solicitação do passageiro
no decorrer do voo.

Na oportunidade, cumpre esclarecer que SDAM é o local onde o helicóptero fica hangarado,
sendo que o helicóptero é utilizado também para locomoção até os helipontos SIPX e SDOP.

Fica constatado, portanto, que o tripulante registrou a operação, não omitindo os voos, somente
houve uma mudança de destinos inicialmente prevista, sendo que ao invés de seguir para SIPX, a
tripulação realizou pousou, primeiro em SDOP e posteriormente seguiu para SIPX.

Na ocasião, toda alteração de rota foi modificada com o controle aéreo, por fonia, uma vez que é
impossível o tripulante de uma aeronave single-pilot voar e falar ao telefone ao mesmo tempo,
uma vez que o sistema do DCERTA não é atualizado com as mudanças realizadas durante o voo.

 

2. Operação entre os dias 25 e 26/04/2014, de SIPX para SJOZ (fls.25), que deveria constar na
folha 0177 ou 0178 do diário de bordo (fl.24).

Como pode ser observado na folha do Diário de Bordo n° 0177, anexo ao presente Recurso (doc.
04), consta o voo saindo de SIPX para SDAM e no Diário de Bordo n" 0178, anexo ao presente
Recurso (doe. 05), consta o voo saindo de SDAM para SDHG (Oficina Agusta Manutenção) e
depois para SJOZ.

O tripulante fez uma mudança no plano de voo com o controle de trafego e pousou antes em
SDHG para coletar documentos relativos à aeronave, seguindo o voo para o destino SJOZ.

Conforme mencionado acima, todas as mudanças no plano de voo apresentado e o realizado,
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bem como o registrado no Diário de Bordo, foram coordenados com o controle de tráfego aéreo.

Na ocasião, toda alteração de rota foi modificada com o controle aéreo, por fonia, uma vez que é
impossível o tripulante de uma aeronave single-pilot voar e falar ao telefone ao mesmo tempo,
uma vez que, reitera-se, o sistema do DCERTA não é atualizado com as mudanças realizadas
durante o voo

O heliponto da Agusta SDHG (oficina de manutenção) fica exatamente na rota SDAM para SJOZ
(corredor de helicóptero), assim, pode-se observar que todas as etapas/destinos foram registradas
no livro de bordo (SIPX/SJOZ).

 

3. Operação em 26/04/2014, de SJOZ para SIHT (fls.25), 12:00 Z, que deveria constar na folha
0178 do diário de bordo (fl.24v).

Como pode ser observado na folha do Diário de Bordo n" 0178, anexo ao presente Recurso (doe.
05), consta o voo conforme mencionado acima, (linha 03 do diário de bordo) SJOZ para SIHT.

No momento em que o inspetor realizou a fiscalização, o Comandante Ricardo Panoff havia
acabado de pousar, não tendo tido tempo hábil para o preenchimento do Diário de Bordo em
razão do pouso.

Nesse esteio, observe-se que no Auto de Infração (Ocorrência) consta a lavratura do documento
na data de dia 26/04/2014 às 10;20L e na linha 04 do Diário de Bordo, folha 0178 (doe. 05),
consta o corte dos motores às 10;25L, é dizer, a lavratura do Auto de Infração ocorreu antes do
corte de motores informado no Diário de Bordo.

A aeronave em questão é um Agusta (Helicóptero) operado por um só piloto, o que impossibilita
o mesmo de deixar os comandos de voos durante a operação para preenchimento do Diário de
Bordo, principalmente em heliponto elevado, que era o caso da operação em SJOZ e no caso de
SIHT, um heliponto restrito, o qual requer atenção redobrada do tripulante.

Ademais, note-se que no diário de bordo, nesta etapa, não consta o horário de corte dos motores,
uma vez que foi uma operação de helicóptero, contínua e sem corte de motores. Assim, visando
às normas de segurança de voo, não é seguro, tampouco recomendado, largar os comandos de
voo de um helicóptero para preenchimento do Diário de Bordo, por este motivo o Diário de
Bordo foi preenchido logo após o corte dos motores.

 

4. Operação em 26/04/2014, de SIHT para SDAG (fls.21), 13:17Z, que deveria constar na folha
0178 do diário de bordo (fl.24v).

Como pode ser observado na folha do Diário de Bordo n" 0178, anexo ao presente Recurso (doe.
05), consta o voo conforme mencionado acima, (linha 04 do diário de bordo) SIHT para SDAG.

Reitera-se que no momento em que o inspetor realizou a fiscalização, o Comandante Ricardo
Panoff havia acabado de pousar, não tendo tido tempo hábil para o preenchimento do Diário de
Bordo em razão do pouso, sendo que para esse item, devem-se considerar os mesmos
esclarecimentos prestados no item 3 anterior.

Desse modo, novamente, visando às normas de segurança de voo, não é seguro, tampouco
recomendado, largar os comandos de voo de um helicóptero para preenchimento do Diário de
Bordo, por este motivo o Diário de Bordo foi preenchido logo após o corte dos motores em
SDAG.

3.8. Conforme apresentado pelo recorrente, nas operações planejadas para os dias 25 e 26 de
abril de 2014 ocorreram alterações de última hora. As operações narradas acima estão corretamente
registradas nas páginas 0177 e 0178 do diário de bordo, conforme cópias em anexo. Ressalto que a cópia
da página 0177 anexada ao Auto de Infração nº 02483/2014 é exatamente igual à cópia apresentada pela
defesa, reforçando sua veracidade.

3.9. O que se depreende dos autos é que, de fato, houve uma alteração da rota inicialmente
planejada pela empresa autuada, alteração esta possível de ocorrer e já prevista pelas regras de voo. Por
exemplo, a IAC 100-12, publicada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e que apresenta os
critérios de obrigatoriedade e dispensa da apresentação do Plano de Voo, determina em seu item 4.3:

IAC 100-12

4.3 PLANOS DE VOO

4.3.1 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE VOO

4.3.1.1 A informação relativa ao voo projetado, ou parte do mesmo, será apresentada aos órgãos
ATS através de um Plano de Voo.

(...)

4.3.3 MUDANÇA NO PLANO DE VOO Todas as mudanças introduzidas num Plano de Voo
devem ser imediatamente notificadas ao órgão ATS correspondente.

NOTA: Caso o piloto não possa garantir a exatidão da informação prestada com relação à
autonomia e/ou ao número de pessoas a bordo, na apresentação do Plano de Voo, o mesmo
deverá, até o momento da partida, informar ao órgão ATS, por radiotelefonia, o valor exato da
referida informação.

(...)

4.3.4.2.1 Quando, por qualquer razão, o pouso for realizado em aeródromo que não o de destino,
declarado no Plano de Voo, e este for provido de órgão ATS, a informação de chegada
apresentada a esse órgão ATS deverá conter: a) identificação da aeronave; b) aeródromo de
partida; c) aeródromo de destino; e d) hora de chegada (exceto quando o aeródromo for provido
de TWR).

NOTA: O órgão ATS deverá providenciar o encaminhamento desta informação ao órgão ATS do
aeródromo de destino, o mais rapidamente possível.

4.3.4.2.2 Quando, por qualquer razão, o pouso for realizado em aeródromo que não o de destino,
declarado no Plano de Voo, e este não for provido de órgão ATS, o piloto deverá transmitir a
informação de chegada por qualquer meio de comunicação disponível (radiotelefonia da
aeronave ou de outra, telefone, radioamador, etc) a um órgão ATS, contendo: a) identificação da
aeronave; b) aeródromo de partida; c) aeródromo de destino; d) aeródromo de chegada; e e) hora
de chegada.

NOTA 1: A omissão desta informação obrigará os órgãos ATS a acionarem o Serviço de Busca e
Salvamento, cabendo ao piloto, nesse caso, a indenização das despesas que a operação possa
acarretar (em conformidade com o Art. 58 do Código Brasileiro de Aeronáutica).

NOTA 2: O órgão ATS que receber esta notificação deverá providenciar seu encaminhamento ao
órgão ATS de destino declarado na informação de chegada, o mais rápido possível.

3.10. Deste modo, conforme previsto pelo próprio Departamento de Controle do Espaço Aéreo,
é possível ao comandante a alteração de seu destino durante o voo. A exigência feita, nesses casos, é que
o piloto deverá transmitir a informação de chegada para os órgãos ATS e o piloto pode, ainda, transmitir a
informação durante o voo por radiotelefonia – tal como relatado pelo autuado em seu recurso.

3.11. Concluindo, é certo que uma operação programada no DECERTA e não registrada no
diário de bordo deverá acender um sinal vermelho para a equipe de fiscalização, a qual - tal como feito
aqui - deverá lavrar um auto de infração e iniciar um processo administrativo com vistas a apurar a
possível ocorrência de um descumprimento normativo. Essa obrigação estava prevista, à época dos fatos,
no artigo 2º da Resolução ANAC nº 25/2008:

Resolução ANAC nº 25/2008
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Art. 2º O agente da autoridade de aviação civil, conforme definido em normatização própria, que
tiver ciência de infrações ou de indícios de sua prática é obrigado a promover a sua apuração
imediata, mediante a instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, em atenção ao devido processo legal.

3.12. Contudo, a empresa autuada foi capaz de trazer aos autos do processo elementos que
conseguiram afastar a acusação que lhe foi imputada.

3.13. A SÃO CONRADO TÁXI AÉREO demonstrou que as operações de SDAM para SIPX,
de SIPX para SJOZ, de SJOZ para SIHT e de SIHT para SDAG não ocorreram como apresentado em
seu plano de voo – alteração possível pelas regras de voo editadas pelo DECEA – e que não foram
atualizadas no DCERTA porque o sistema não é uma ferramenta de controle de operações, mas sim de
verificação da regularidade de aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de aeronaves e
tripulações técnicas.

3.14. Assim, nos termos do inciso IV do artigo 44 da Resolução ANAC nº 472/2018, declaro a
nulidade do auto de infração com a anulação de todos os atos subsequentes.

4. CONCLUSÃO

4.1. Pelo exposto, sugiro por CONHECER O RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO,
ANULANDO o Auto de Infração nº 02483/2014 por comprovação, mediante elementos trazidos em
recursos, de não ocorrência da infração nele descrita.

4.2. É o Parecer e a Proposta de Decisão.

 

Samara Alecrim Sardinha

SIAPE 1649446

Membro julgador da ASJIN/ANAC - Portaria de Nomeação nº 3883, de 17 de dezembro de 2018

Documento assinado eletronicamente por Samara Alecrim Sardinha, Especialista em
Regulação de Aviação Civil, em 12/12/2019, às 10:41, 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/autenticidade, informando o código verificador 3676883 e o
código CRC 7BF99B15.

Referência: Processo nº 00065.158411/2014-42 SEI nº 3676883
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 1509/2019
PROCESSO Nº 00065.158411/2014-42
INTERESSADO: São Conrado Táxi Aéreo

 

Brasília, 12/12 de 2019.

1. Recurso conhecido e recebido em seu efeito suspensivo, vez que apresentado na vigência
da Resolução ANAC nº 25/2008.

2. Analisados todos os elementos constantes dos autos, em especial manifestações do
interessado. Foi dada ampla oportunidade de manifestação no feito, respeitados prazos e dialética
processual, de modo que preservados ampla defesa e contraditório inerentes ao certame.

3. DISCORDO do Parecer 1348 (3676883). Aproveito na integralidade relatório e
preliminares com respaldo nos termos do artigo 50, §1º da Lei nº 9.784/1999, fazendo-os parte aderente
do presente.

4. A análise concluiu:

Contudo, a empresa autuada foi capaz de trazer aos autos do processo elementos que
conseguiram afastar a acusação que lhe foi imputada.

A SÃO CONRADO TÁXI AÉREO demonstrou que as operações de SDAM para SIPX, de SIPX
para SJOZ, de SJOZ para SIHT e de SIHT para SDAG não ocorreram como apresentado em seu
plano de voo – alteração possível pelas regras de voo editadas pelo DECEA – e que não foram
atualizadas no DCERTA porque o sistema não é uma ferramenta de controle de operações, mas
sim de verificação da regularidade de aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de
aeronaves e tripulações técnicas.

Assim, nos termos do inciso IV do artigo 44 da Resolução ANAC nº 472/2018, declaro a
nulidade do auto de infração com a anulação de todos os atos subsequentes.

5. Fundamentou que o DECERTA, conforme Resolução ANAC nº 268/2013 e artigos 1º e
2º, é um sistema utilizado para o gerenciamento do risco à segurança operacional da aviação civil a partir
da verificação da regularidade de aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de aeronaves e
tripulações técnicas. O sistema faz uma verificação antecipada desses itens, no momento em que o piloto
em comando apresenta seu plano de voo. No caso de constatação de discrepância entre a informação
disponível no DCERTA, e na documentação em seu poder, o piloto em comando deverá imprimir e
entregar, na Sala de Informações Aeronáuticas do aeródromo de origem, juntamente com o plano de voo,
a declaração de regularidade disponibilizada tanto pelo simulador como pelo DCERTA. Em caso de
irregularidade o piloto deverá procurar a ANAC para regularizar a situação. Por isso o sistema não teria
por finalidade o controle de rotas ou dos trechos voados. E, mesmo que sirva como um indicador, não
seria exato para a fiscalização das operações realizadas.

6. Acrescentou:

Conforme apresentado pelo recorrente, nas operações planejadas para os dias 25 e 26 de abril de
2014 ocorreram alterações de última hora. As operações narradas acima estão corretamente
registradas nas páginas 0177 e 0178 do diário de bordo, conforme cópias em anexo. Ressalto que
a cópia da página 0177 anexada ao Auto de Infração nº 02483/2014 é exatamente igual à cópia
apresentada pela defesa, reforçando sua veracidade.

O que se depreende dos autos é que, de fato, houve uma alteração da rota inicialmente planejada
pela empresa autuada, alteração esta possível de ocorrer e já prevista pelas regras de voo. Por
exemplo, a IAC 100-12, publicada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo e que
apresenta os critérios de obrigatoriedade e dispensa da apresentação do Plano de Voo, determina
em seu item 4.3:

IAC 100-12

4.3 PLANOS DE VOO

4.3.1 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE VOO

4.3.1.1 A informação relativa ao voo projetado, ou parte do mesmo, será apresentada aos
órgãos ATS através de um Plano de Voo.

(...)

4.3.3 MUDANÇA NO PLANO DE VOO Todas as mudanças introduzidas num Plano de
Voo devem ser imediatamente notificadas ao órgão ATS correspondente.

NOTA: Caso o piloto não possa garantir a exatidão da informação prestada com relação à
autonomia e/ou ao número de pessoas a bordo, na apresentação do Plano de Voo, o
mesmo deverá, até o momento da partida, informar ao órgão ATS, por radiotelefonia, o
valor exato da referida informação.

(...)

4.3.4.2.1 Quando, por qualquer razão, o pouso for realizado em aeródromo que não o de
destino, declarado no Plano de Voo, e este for provido de órgão ATS, a informação de
chegada apresentada a esse órgão ATS deverá conter: a) identificação da aeronave; b)
aeródromo de partida; c) aeródromo de destino; e d) hora de chegada (exceto quando o
aeródromo for provido de TWR).

NOTA: O órgão ATS deverá providenciar o encaminhamento desta informação ao órgão
ATS do aeródromo de destino, o mais rapidamente possível.

4.3.4.2.2 Quando, por qualquer razão, o pouso for realizado em aeródromo que não o de
destino, declarado no Plano de Voo, e este não for provido de órgão ATS, o piloto deverá
transmitir a informação de chegada por qualquer meio de comunicação disponível
(radiotelefonia da aeronave ou de outra, telefone, radioamador, etc) a um órgão ATS,
contendo: a) identificação da aeronave; b) aeródromo de partida; c) aeródromo de
destino; d) aeródromo de chegada; e e) hora de chegada.

NOTA 1: A omissão desta informação obrigará os órgãos ATS a acionarem o Serviço de
Busca e Salvamento, cabendo ao piloto, nesse caso, a indenização das despesas que a
operação possa acarretar (em conformidade com o Art. 58 do Código Brasileiro de
Aeronáutica).

NOTA 2: O órgão ATS que receber esta notificação deverá providenciar seu
encaminhamento ao órgão ATS de destino declarado na informação de chegada, o mais
rápido possível.

Deste modo, conforme previsto pelo próprio Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é
possível ao comandante a alteração de seu destino durante o voo. A exigência feita, nesses casos,
é que o piloto deverá transmitir a informação de chegada para os órgãos ATS e o piloto pode,
ainda, transmitir a informação durante o voo por radiotelefonia – tal como relatado pelo autuado
em seu recurso.

Concluindo, é certo que uma operação programada no DECERTA e não registrada no diário de
bordo deverá acender um sinal vermelho para a equipe de fiscalização, a qual - tal como feito
aqui - deverá lavrar um auto de infração e iniciar um processo administrativo com vistas a apurar
a possível ocorrência de um descumprimento normativo. Essa obrigação estava prevista, à época
dos fatos, no artigo 2º da Resolução ANAC nº 25/2008:

Resolução ANAC nº 25/2008

Art. 2º O agente da autoridade de aviação civil, conforme definido em normatização
própria, que tiver ciência de infrações ou de indícios de sua prática é obrigado a
promover a sua apuração imediata, mediante a instauração de processo administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao devido processo legal.

Contudo, a empresa autuada foi capaz de trazer aos autos do processo elementos que
conseguiram afastar a acusação que lhe foi imputada.

A SÃO CONRADO TÁXI AÉREO demonstrou que as operações de SDAM para SIPX, de SIPX
para SJOZ, de SJOZ para SIHT e de SIHT para SDAG não ocorreram como apresentado em seu
plano de voo – alteração possível pelas regras de voo editadas pelo DECEA – e que não foram
atualizadas no DCERTA porque o sistema não é uma ferramenta de controle de operações, mas
sim de verificação da regularidade de aeródromos e de certificados, autorizações e licenças de
aeronaves e tripulações técnicas.

7. Não é como enxergo o caso.

8. O processo 00065.158407/2014-84, iniciado a partir do Auto de Infração
02482/2014, apurou a conduta dos voos em tela com relação à conduta do piloto que operou a aeronave
no trecho, cuja descrição da ocorrência é: não registrar voos realizados no Diário de Bordo. A infração foi
capitulada na alínea “a” do inciso II do art. 302 do CBA - a) preencher com dados inexatos documentos
exigidos pela fiscalização. A DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 1086/2019
(3253858) assim definiu o caso:

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 competências conferidas pelo artigo
30 do Regimento Interno da ANAC, Resolução nº 381, de 2016, DECIDO:
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por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso (manifestação) interposto
por RICARDO PANOFF LANARO - CANAC 418111, ao entendimento de
que restou configurada a prática, por duas vezes, da infração descrita no Auto de Infração
nº 02482/2014 e capitulada na alínea “a”, do inciso II, do art. 302, da Lei 7.565/86 c/c
item 9.3 da IAC 3151, REFORMANDO a multa aplicada pela autoridade competente da
primeira instância administrativa para valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais), resultante do somatório de duas multas no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem
reais) cada uma, com reconhecimento da inaplicabilidade de atenuante e inexistência de
agravantes, referente ao Processo Administrativo Sancionador nº 00065.158407/2014-84
e ao Crédito de Multa 659.328/17-3.

9.  Remetendo-se àquele auto de infração (02482/2014) e contrastando-o ao do caso sub
analisis (02483/2014), observa-se que se trata dos mesmos trechos, como ocorrências oponíveis
respectivamente ao piloto enquanto aeronauta/operador pela conduta de "no diário de bordo, não
preenchimento ou preenchimento incompleto referente aos dados de uma etapa do voo antes da saída da
tripulação da aeronave após o término do voo" (enquadrado no art. 302, inciso II, alínea "n", da Lei
7.565/1986) e ao concessionário/permissionário do serviço aéreo praticado pela conduta de "permitir que
se deixe de registrar voo ou operação no diário de bordo" (esta enquadrada no art. 302, inciso III, alínea
"e", da mesma lei):

 

AI 02483/2014 (sub analisis)

10. É de se dizer que a regulamentação da matéria enxerga a conduta de preenchimento do
diário de bordo tão relevante para o sistema de segurança operacional da aviação civil que entendeu que
cabe fiscalizar tanto o dever de execução do aeronauta/operador (preencher o diário de bordo) quanto do
de vigilância ("permitir que se deixe de...") por parte da concessionária/permissionária do serviço. A
conclusão, inclusive, foi chancelada pela Procuradoria Federal junto à Anac por meio do Parecer nº
550/2012/PF-ANAC/PGF/AGU, aprovado pelo então Procurador-Geral em 23/10/2012:

2.3 No que condiz com a interpretação do art. 302 da Lei nº 7.565/86, para fins de
enquadramento de condutas infracionais, frisa-se, inicialmente, a necessidade de se observar a
forma como estruturada a redação do dispositivo legal. De se atentar, primeiramente, ao fato de
os preceitos do citado artigo terem sido subdivididos em seis incisos, os quais preconizam que:

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

I - infrações referentes ao uso das aeronaves:

(...)

II - infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários ou operadores de aeronaves:

(...)

III - infrações imputáveis à concessionária ou permissionária de serviços aéreos:

(...)

IV - infrações imputáveis a empresas de manutenção, reparação ou distribuição de
aeronaves e seus componentes:

(...)

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

(...)
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VI - infrações imputáveis a pessoas naturais ou jurídicas não compreendidas nos grupos
anteriores:

(...)

2.4 Consoante se infere dos termos da norma transcrita acima, o inciso I refere-se a infrações
relacionadas ao uso de aeronaves, não vinculando as condutas descritas em suas alíneas a
qualquer sorte de autor. Os incisos II, III, IV e V, por sua vez, elencam os possíveis autores
das condutas previstas em suas alíneas, referindo-se estas, respectivamente, a aeronautas,
aeroviários ou operadores, concessionárias ou permissionárias 5 [leia-se autorizatárias,

conforme explicação veiculada nos parágrafos 2.30 e 2.31] de serviços aéreos, empresas de
manutenção, reparação ou distribuição de aeronaves e seus componentes e fabricantes de
aeronaves e de outros produtos aeronáuticos. O inciso VI, por fim, estabelece rol residual de
autores de condutas infracionais ao prever infrações imputáveis a pessoas naturais ou
jurídicas não compreendidas nos incisos anteriores.

2.5 Referida norma, portanto, ao enumerar ações e omissões juridicamente relevantes para
fins de apuração administrativa, correlaciona tais condutas, com exceção das previstas no
inciso I, a sujeitos determinados, vinculando-as à determinação de sua autoria, ou seja,
estabelece infrações próprias que só podem ser praticadas por certas pessoas. Dessa forma,
necessário se faz identificar aqueles a que se refere o dispositivo.

[...]

2.16 No tocante ao conceito de operador de aeronave, o artigo 123 da Lei 7.565/1986 preconiza
que:

Art. 123 Considera-se operador ou explorador de aeronave:

I - a pessoa jurídica que tem a concessão dos serviços de transporte público regular ou a
autorização dos serviços de transporte público não regular, de serviços especializados ou
de táxi-aéreo;

II - o proprietário da aeronave ou quem a use diretamente ou através de seus prepostos,
quando se tratar de serviços aéreos privados;

III - o fretador que reservou a condução técnica da aeronave, a direção e a autoridade
sobre a tripulação;

IV - o arrendatário que adquiriu a condução técnica da aeronave arrendada e a autoridade
sobre a tripulação.

2.17 Consoante estabelece o dispositivo supratranscrito, reputam-se operadores ou exploradores
de aeronaves o concessionário de serviços de transporte público regular ou autorizatário de
serviços de transporte público não regular, de serviços especializados ou de táxi aéreo, o
proprietário ou a pessoa que use, diretamente ou por meio de prepostos, a aeronave para a
prestação de serviços aéreos privados, o fretador que mantenha a condução técnica da aeronave,
a direção e a autoridade sobre a tripulação; e o arrendatário que assuma a condução técnica da
aeronave e a autoridade sobre a tripulação.

2.18 Pressupõe, destarte, a especificação do operador/explorador, a determinação do conceito de
concessionário e autorizatário de serviços aéreos públicos, de proprietários e usuários de
aeronaves empregadas na prestação de serviços aéreos privados, de fretador de aeronave e de
arrendatário de aeronave.

[...]

2.30 No que tange aos sujeitos previstos no inciso III do art. 302 do aludido diploma legal, ou
seja, "concessionária ou permissionária de serviços aéreos", imperioso se faz destacar,
primeiramente, a impropriedade técnica do texto legal, consistente na utilização do termo
"permissionária". Conforme referido acima, os artigos 175, parágrafo 1º, e 180 estabelecem que a
prestação de serviços aéreos públicos depende de prévia concessão ou autorização. O artigo 178
do Código Brasileiro de Aeronáutica, a seu turno, estabelece não necessitarem de autorização os
proprietários e operadores de aeronaves destinadas a serviços aéreos privados, sem fins
comerciais, para a realização de suas atividades aéreas. Dessa forma, a outorga de serviços aéreos
apenas se dá na hipótese de serviços aéreos públicos e por meio de concessão ou autorização,
podendo os outorgados, portanto, figurarem tão-somente como concessionários ou autorizatários
de serviços aéreos.

2.31 Destarte, o inciso III do artigo 302 da Lei 7.565/1986 deve, em verdade, ser lido como
referente às "infrações imputáveis à concessionárias ou autorizatárias de serviços aéreos",
cuja identificação já foi abordada quando da análise da definição de operador de aeronave.

[...]

2.64 No que concerne, ainda, à interpretação do artigo 302 da Lei nº 7.565/1986, para fins de
enquadramento, impõe-se destacar a necessidade de, primeiramente, se identificar a qualidade em
que o agente atua no caso concreto. Havendo hipóteses em que o autor da ação reúna mais de
uma das condições previstas nos incisos do dispositivo em comento, dever-se-á precisar em qual
delas está agindo. Exemplificando a questão, considere-se o caso de uma empresa prestadora de
serviços aéreos, que se encontra também autorizada a realizar manutenção, manutenção
preventiva, modificações e reparos previstos em suas especificações operativas, nos termos do
parágrafo 43.3 (f) do RBHA 43 e do parágrafo 145.1 (d) e (e) do RBHA 145. Nesta hipótese, em
que a concessionária de serviços aéreos mantém oficina, atuando também como empresa de
manutenção e reparação de aeronaves e de seus componentes, a apuração de eventual conduta
infracional pressuporá, inicialmente, que se determine se, no caso, a ação foi executada na
qualidade de concessionário de serviços aéreos ou na condição de empresa de manutenção e
reparação de aeronaves, pois, na primeira hipótese, se amoldará nas alíneas previstas no inciso III
do artigo 302 da Lei nº 7.565/96. Já na segunda, deverá se coadunar com a descrição veiculada
numa das alíneas do inciso IV do aludido dispositivo legal. Destarte, para fins da correta
capitulação da conduta apurada, mister se faz determinar de que qualidade se revestia o autor da
ação/omissão juridicamente relevante quando da sua ocorrência.

2.65 De não se olvidar, contudo, que, eventualmente, detendo uma pessoa o exercício de mais de
uma atividade, responsabilizando-se, assim, pelo atendimento de diversos deveres e
obrigações, poderá uma mesma situação fática ensejar a caracterização de plúrimas
infrações, sujeitando aquela a diversas sanções administrativas. Exemplifica a hipótese o caso
em que a concessionária de serviços aéreos, sendo também empresa de manutenção e reparação
de aeronaves e de seus componentes, proceder à realização de serviço de manutenção deficiente
de uma de suas aeronaves. Neste caso, a empresa responderá na qualidade de empresa de
manutenção e reparação pela execução de serviço de manutenção deficiente nos termos do artigo
302, inciso IV, alínea "d", da Lei nº 7.565/86, bem como na condição de prestadora de serviços
aéreos e responsável primária pela regularidade do serviço de manutenção (item 91.403 (a) do
RBHA 91, item 121.63 do RBAC 121 e item 135.413 do RBAC 135), nos termos do artigo 302,
inciso III, alínea "e", do Código Brasileiro de Aeronáutica.

(destacamos)

 

11. Nesta toada, se o que se apura no feito é "permitir que se deixe de registrar voo ou
operação no diário de bordo", temos de remeter à normatização a seguir.

12. A obrigatoriedade do preenchimento do Diário de Bordo para cada voo realizado é
expressa no CBA, conforme redação a seguir:

CBA

Art. 172.

O Diário de Bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, os nomes do
proprietário e do explorador, deverá indicar para cada voo a data, natureza do voo (privado
aéreo, transporte aéreo regular ou não regular), os nomes dos tripulantes, lugar e hora da
saída e da chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infra-estrutura de proteção ao
voo que forem de interesse da segurança em geral.

Parágrafo único. O Diário de Bordo referido no caput deste artigo deverá estar assinado pelo
piloto Comandante, que é o responsável pelas anotações, aí também incluídos os totais de
tempos de voo e de jornada.

(grifo nosso)

13. O preenchimento do Diário de Bordo é também regulamentado pela Instrução de Aviação
Civil – IAC 3151 (em vigor a época), que estabelece e normatiza os procedimentos que visam à
padronização para confecção, emissão e orientação de preenchimento dos Diários de Bordo das aeronaves
civis brasileiras. Esta IAC dispõe in verbis:

IAC 3151

1.1 OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos e normas para confecção e emissão dos Diários de Bordo para
utilização nas aeronaves civis brasileiras, com o objetivo de atender aos requisitos
estabelecidos no CBA, RBHA e legislação complementar, conforme aplicáveis, como também
padronizar a sistemática de sua utilização, assegurando, desta forma, que todas as atividades e
ocorrências relacionadas ao voo sejam registradas, visando a um maior controle das
atividades dos tripulantes e das aeronaves. (grifo nosso)

 

14. A mesma IAC 3151 prevê, em seu item 5.4, quanto ao registro de voo no Diário de Bordo,
sendo necessária informação da assinatura do comandante, conforme redação que segue:

IAC 3151

5.4 PARTE I – REGISTROS DE VÔO

Todo Diário de Bordo deverá conter a Parte I, na qual deverão ser efetuados os registros de
vôos da aeronave. As seguintes informações deverão ser registradas na Parte I, conforme o
ANEXO 4 ou 5 desta IAC:

1. Numeração do Diário de Bordo.
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2. Numeração da página do Diário de Bordo (desde o Termo de Abertura até o Termo de
Encerramento).

3. Identificação da aeronave.

4. Fabricante, modelo e número de série da aeronave.

5. Categoria de registro da aeronave.

6. Tripulação – nome e código DAC.

7. Data do vôo – dia/mês/ano.

8. Local de pouso e decolagem.

9. Horário de pouso e decolagem.

10. Tempo de vôo diurno, noturno, IFR (real ou sob capota).

11. Horas de vôo por etapa/total.

12. Ciclos parciais e totais de vôo (quando aplicável).

13. Número de pousos parciais e totais.

14. Total de combustível para cada etapa de vôo.

15. Natureza do vôo.

16. Passageiros transportados por etapa (quando aplicável).

17. Carga transportada por etapa (quando aplicável).

18. Local para rubrica do comandante da aeronave.

19. Local para rubrica do mecânico responsável pela liberação da aeronave, de acordo com o
RBHA 43.

20. Ocorrências no vôo.

(grifo nosso)

15. No caso em tela, ao observarmos a Ficha de Controle Operacional de Pousos (pg. 07 do
volume único), constata-se que houve operação no dia 26/04/2014. Todavia, das páginas 0177 e 0178
(pg. 09 e 10 do volume único), verifica-se que não houve registro da operação ocorrida no dia
26/04/2014. Esta operação também está registrada no impresso disponível na página 10 do mesmo
volume. Então, independentemente de terem ocorrido alterações no plano  de voo, não atualizadas no
DCERTA, fato é que houve operações naquela data que não foram registradas no Diário de
Bordo.

16. Assim sendo, o simples fato de existir operação não registrada configura a infração
de "permitir que se deixe de registrar voo ou operação no diário de bordo", conforme descrição do auto
de infração 02483/2014.

17. O texto da análise de primeira instância, em determinado momento e apenas uma vez, faz
menção a aeronave PR-LHP, quando deveria ser PP-AGT. Trata-se de mero erro formal que em nada
macula o processo ou os direitos do autuado. Com as informações disponíveis e considerando os
documentos acostados ao processo, e ainda, as afirmações feitas em recurso, infere-se que houve, no
mínimo, duas operações no dia 26/04/2014. Se a página 0178 do Diário de Bordo, apresentada
preenchida em recurso, não teve o condão de afastar a convicção de que houve cometimento de infração,
também não poderia servir como documento que demonstrasse quais e quantos voos forma realizados
naquela ocasião. 

18. Por mais, Análise Primeira Instância concluiu que os voos realizados e não registrados no
Diário de Bordo, poderiam constar na página 0177. Essa conclusão foi rechaçada pelo recurso. Todavia,
tampouco constavam tais voos na página 0178. Então, independentemente da inteligência aplicada por
aquela instância, a conclusão foi de que houve infração, e pelos motivos expostos, quais sejam, falta de
lançamento no Diário de Bordo, de voo realizado. Isso sendo verdade, e foi assim que se decidiu no caso
do processo 00065.158407/2014-84, por consequência lógica, a empresa ora autuada "permitiu que se
deixe de registrar voo ou operação no diário de bordo".

19. Portanto, conclui-se pela materialidade infracional. A multa aplicada pela primeira instância
deve ser mantida.

20. Tal como consignado pelo Parecer 944 (3247528), havia a possibilidade de agravamento
da sanção pela ocorrência de 4 infrações. Contudo, resta claro pela própria análise de primeira instância
que de acordo com as cópias da Ficha de Controle Operacional de Pousos, no Aeroporto de Angra dos
Reis – RJ, no mês de abril de 2014 e Tela do DCERTA de Consulta Decolagens (fl. 07 e 10), a Autuada
permitiu que os seguintes voos não fossem registrados, conforme a Tabela abaixo:

Data Trecho Comandante - CANAC

25 ou 26/04/2014 SDAM/SIPX RICARDO PANOFF LANARO - 418111

25 ou 26/04/2014 SIPX/SJOZ RICARDO PANOFF LANARO - 418111

26/04/2014 SJOZ/SIHT RICARDO PANOFF LANARO - 418111

26/04/2014 SIHT/SDAG RICARDO PANOFF LANARO - 418111

21. Com relação aos dois primeiros voos, não há comprovação da sua existência, mas os dois
últimos estão provados pelos documentos citados acima. Logo restou verificou-se a existência de
duas infração. Foi também a mesma conclusão a que se chegou o Parecer 951 (3253669), integralmente
acatado pela Decisão Monocrática de Segunda Instância 1086 (3253858), que encerrou o processo
paradigma para o caso, o 00065.158407/2014-84.

22. Isso posto, é diante da conclusão da necessidade de manutenção da decisão recorrida,
passemos à dosimetria.

DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO

23. A Lei 7.565/1986 (CBA) dispõe, em seu art. 295, que a multa será imposta de acordo com
a gravidade da infração.

24. A Resolução ANAC nº 472, de 2018, que entrou em vigor em 4/12/2018, estabelece
providências administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização sob competência da
ANAC. Essa Resolução atualizou as providências administrativas sob competência da ANAC e revogou
a Resolução ANAC nº 25, de 2008, e a Instrução Normativa ANAC nº 8, de 2008. Conforme
entendimento sobre a dosimetria da sanção desta ASJIN e da Procuradoria Federal Especializada junto à
ANAC, a aplicação das sanções deve se dar de acordo com a norma em vigência na data do cometimento
do ato infracional; no entanto, os critérios de dosimetria a serem observados são os dispostos na nova
Resolução atualmente em vigor.

25. A referida Resolução, em seu art. 36, indica que sejam consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes na dosimetria da aplicação de sanções. Ainda, de acordo com o § 3º do art. 36 da
Resolução ANAC nº 472, de 2018, quando inexistentes causas atenuantes ou agravantes ao caso ou
quando elas se compensem deve ser aplicada a sanção no patamar médio das tabelas anexas à Resolução.

26. Para o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no inciso I do § 1º do art. 36 da
Resolução ANAC nº 472, de 2018 ("o reconhecimento da prática da infração"), entende-se, conforme
determinado pela Diretoria Colegiada na Súmula Administrativa nº 001/2019, publicada no Diário Oficial
da União de 30/5/2019, que tal atenuante é compatível somente com a apresentação de explicações do
contexto fático ou arguição de questões meramente processuais e incompatível com a apresentação de
argumentos contraditórios. No caso em tela, identificou-se que o Interessado apresentou argumentos
contraditórios. Portanto, tal atenuante é inaplicável.

27. Da mesma forma, entende-se que o Interessado não demonstrou, nos autos, ter adotado
voluntariamente qualquer providência eficaz para amenizar as consequências da infração. Repare-se que
nenhuma medida que configure um dever pode ser fundamento para a aplicação dessa atenuante, prevista
no inciso II do § 1º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472, de 2018.

28. Para a análise da circunstância atenuante prevista no inciso III do § 1º do art. 36 da
Resolução ANAC nº 472, de 2018 ("a inexistência de aplicação definitiva de sanções nos 12 (doze)
meses anteriores à data do cometimento da infração em julgamento"), é necessária pesquisa para
identificar a eventual existência de sanção aplicada ao ente regulado no período de um ano encerrado
antes da data das infrações ora analisadas. No Anexo SIGEC (0718843), concluiu a primeira instância
que não há penalidade anteriormente aplicada ao autuado nessa situação. O § 6º da dita resolução
estabeleceu que para fins de aferição da dosimetria deve-se considerar o contexto

29. Quanto à existência de circunstância agravante, não se vê, nos autos, qualquer elemento
que configure hipótese prevista no § 2º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472, de 2018, incluindo a
interpretação fixada pela Diretoria Colegiada da ANAC na Súmula Administrativa nº 002/2019,
publicada no Diário Oficial da União de 30/5/2019.

30. Dada a presença de atenuante e ausência de agravantes aplicáveis ao caso, tem-se que a
penalidade a ser aplicada seja quantificada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é o valor
mínimo previsto, à época dos fatos, para a hipótese do item NON da Tabela III do Anexo II da Resolução
ANAC nº 25, de 2008, para as infrações praticadas, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais). Cumpre
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ressaltar que o valor de multa previsto para este item na Resolução ANAC nº 472, de 2018, é idêntico
àquele fixado na Resolução ANAC nº 25, de 2008. Assim, ainda que o valor da multa fosse calculado
com base na norma vigente atualmente e não na norma vigente à época dos fatos, não haveria alteração no
valor da sanção a ser aplicada.

31. Consideradas as atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 3.403, de 17 de novembro
de 2016 e Portaria n° 2.829, de 20 de outubro de 2016 e com lastro no art. 42, inciso I da Resolução
ANAC nº 472, de 2018 e competências ditadas pelo art. 30 do Regimento Interno da ANAC, Resolução
n 381/2016, DECIDO:

I - por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso (manifestação)
interposto por SÃO CONRADO TÁXI AÉREO LTDA, ao entendimento de
que restou configurada a prática, por duas vezes, da infração descrita no Auto de
Infração nº 02483/2014 e capitulada na alínea "e" do inciso III do art. 302 do Código
Brasileiro de Aeronáutica - CBA c/c capítulo 10 da IAC 3151, para REFORMAR
a multa aplicada pela autoridade competente da primeira instância administrativa para
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), resultante do somatório de duas multas no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada uma, com reconhecimento da
inaplicabilidade de atenuante e inexistência de agravantes;

II - REFORME-SE o crédito de multa 660097172.

 

À Secretaria.

Notifique-se. Publique-se.

 

BRUNO KRUCHAK BARROS
SIAPE 1629380

Presidente Turma Recursal – BSB
Assessor de Julgamento de Autos em Segunda Instância Substituto

Documento assinado eletronicamente por Bruno Kruchak Barros, Presidente de Turma,
em 02/01/2020, às 15:05, 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/autenticidade, informando o código verificador 3682163 e o
código CRC 012A785C.

Referência: Processo nº 00065.158411/2014-42 SEI nº 3682163
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