
PARECER Nº 465/2020/JULG ASJIN/ASJIN
PROCESSO Nº 00065.032797/2019-78
INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO@

PROPOSTA DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – ASJIN

AI/NI: 008765/2019                      

Data da Ocorrência: 19/02/2019

Data da Lavratura: 17/06/2019

Nº SIGEC: 669122196

Infração: Operador de aeródromo civil público (exceto helipontos e heliportos) - Deixar de manter a
entrada de energia secundária de forma a atender ao estabelecido na Tabela F-1 do RBAC nº 154
(ocorrências a partir de 04/12/2018). 

Enquadramento: Lei nº 7.565/86, artigo nº 289, inciso I; RBAC 153, item 153.219 (c)(1); Res. ANAC
nº 472/2018, Anexo III, Tabela II: Construção, Modificação, Operação, Manutenção e Resposta à
Emergência em Aeródromos, cód. CMO, item n).

Proponente:  Hildenise Reinert - Membro julgador da ASJIN/ANAC - Portaria Nomeação nº 2218, de
17 de setembro de 2014.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de processo administrativo registrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI sob o
no 00065.032797/2019-78 instaurado em face do Município de Arapongas, para apuração de conduta
eventualmente infracional ocorrida em 19/02/2019.

O Auto de Infração – AI no 008765/2019 que deu origem ao processo descreve o seguinte
(SEI3139219) in verbis:

CÓDIGO EMENTA: 09.0000153.0085.

DESCRIÇÃO DA EMENTA: Operador de aeródromo civil público (exceto helipontos e
heliportos) - Deixar de manter a entrada de energia secundária de forma a atender ao estabelecido
na Tabela F-1 do RBAC nº 154 (ocorrências a partir de 04/12/2018).

HISTÓRICO: O gerador, apresentado como fonte de energia secundaria, não estava em condições
de funcionamento.

CAPITULAÇÃO: Lei nº 7.565/86, artigo nº 289, inciso I; RBAC 153, item 153.219 (c)(1); Res.
ANAC nº 472/2018, Anexo III, Tabela II: Construção, Modificação, Operação, Manutenção e
Resposta à Emergência em Aeródromos, cód. CMO, item n).

DADOS COMPLEMENTARES: Aeródromo: SSOG - Classe do aeródromo (Segurança
Operacional): I-A - Data da Ocorrência: 19/02/2019.

 

Em inspeção realizada pela fiscalização da Anac no Aeroporto de Arapongas -PR em 19/02/2019,
constatou-se que a fonte secundária de energia que alimenta a sinalização luminosa (gerador) estava
quebrada sem condições de funcionamento (SEI 3139255).

Cientificada da lavratura do Auto de Infração, conforme aviso de Recebimento de 17/06/2019 (3196247),
o interessado não apresentou defesa, nos termos do Despacho de Decurso de Prazo (3425782).

O decisor de primeira instância administrativa confirmou a infração e aplicou sanção no valor de R$
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8.000,00 (oito mil reais), de acordo com o patamar mínimo da Tabela II (Construção, Modificação,
Operação, Manutenção e Resposta à Emergência em Aeródromos), cód. CMO, item n , da Resolução
ANAC nº 472/2018, dada a existência de circunstância atenuante e ausência de agravantes.

Notificado da Decisão de primeira instância administrativa, conforme aviso de Recebimento de
06/01/2020 (3910783), o interessado interpôs Recurso tempestivo, no qual argui, preliminarmente, que a
Resolução nº. 484, de 26 de julho de 2018, em seu artigo 3º, inciso III, revogou as alíneas "a", "b" e "j"
da Tabela II - Construção, modificação, operação, manutenção e resposta à emergência em aeródromos,
do Anexo III da Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, e, em razão disso, requer a anulação da
Decisão recorrida, e o consequente cancelamento da multa aplicada ao município de Arapongas.

No concernente às razões de mérito, cita defesa apresentada em outro processo - Autos do Processo
Administrativo nº.00065.014546/2019-10, (ARQUIVADO), no qual o município teria confirmado a
prática do mesmo Ato, e ainda assim, não teria sido atestada sua desconformidade com a norma. Em
adição, ainda com referencia Processo Administrativo nº.00065.014546/2019-10 alega ter adotado
medidas mitigadoras para reparar os efeitos da infração.    

�É o breve Relatório.

2. DAS PRELIMINARES

Do Recebimento do Recurso Sem Efeito Suspensivo

Em que pese o recurso tenha sido recebido sem efeito suspensivo, vez que apresentado na vigência do art.
38 da Resolução ANAC nº 472, de 2018.

Considerando as medidas adotadas pela Presidência da República, para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto no Brasil de 2020. Editou-se a Medida Provisória nº 928, de 23 de março
de 2020, que determina a suspensão dos prazos processuais em desfavor dos acusados e
entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de
calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Ficará suspenso ainda o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de
2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.

Analisados 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. DA FUNDAMENTAÇÃO

Quanto à Fundamentação da Matéria - Deixar de manter a entrada de energia secundária de forma a
atender ao estabelecido na Tabela F-1 do RBAC nº 154

A conduta imputada ao autuado consiste em deixar de manter a entrada de energia secundária
de forma a atender ao estabelecido na Tabela F-1 do RBAC nº 154, eis que, em inspeção
aeroportuária ocorrida no Aeroporto de Arapongas (SSOG), no dia 19/02/2019, no período da
tarde, constatou-se que o gerador, apresentado como fonte secundária de energia
que alimentava a sinalização luminosa do aeródromo, estava quebrado e sem condições
de funcionamento.

O fato foi enquadrado no art. 289, inciso I do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA, por
infringir item 153.219 (c) (1) do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 153, abaixo
transcritos:
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Lei n° 7.565/86, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica:

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

I - multa;

 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC n° 153

153.219 Sistema elétrico�

(...)

(c) O operador de aeródromo deve atender ao estabelecido no parágrafo 153.219(a) e aos
seguintes requisitos:

(1) manter a entrada de energia secundária de forma a atender ao estabelecido na Tabela F-1 do
RBAC nº 154; 

(2) manter a efetividade do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) conforme
requisitos estabelecidos no projeto de edificação.

 

Ademais, a Resolução ANAC nº 472/2018, vigente à época da infração, no item n, cód. CMO, da
Tabela II (Construção, Modificação, Operação, Manutenção e Resposta à Emergência em
Aeródromos) do seu Anexo III, previa a aplicação de sanção de multa nos valores mínimo,
intermediário e máximo para a conduta descrita como:

n) Descumprir previsão do Código Brasileiro de Aeronáutica ou regra afeta à construção,
modificação, operação, manutenção ou resposta à emergência em aeródromo não contemplada
nos demais itens desta tabela.   8.000   14.000   20.000

 

4. DAS ARGUIÇÕES DO INTERESSADO E DO ENFRENTAMENTO DOS
ARGUMENTOS DE DEFESA

Quanto a alegação de que a  Resolução nº. 484/2018 teria revogado as as alíneas "a", "b" e "j" da Tabela
II - Construção, modificação, operação, manutenção e resposta à emergência em aeródromos, do Anexo
III da Resolução nº 472/2018, razão pela qual requereu a anulação da Decisão de primeira instância,  e o
consequente cancelamento da multa. Sobre isso importa citar que a conduta descrita nos autos refere-se à
alínea "n" da Resolução 472/2018, que não foi revogada. A conduta apurada nos autos descreve que o
interessado não garantiu que a fonte secundária de energia que alimentava a sinalização luminosa do
aeródromo estivesse em condições de funcionamento. A norma determina que o operador de aeródromo
deve manter o sistema elétrico em condições operacionais e o funcionamento de todos os equipamentos
alimentados essenciais à navegação aérea. Tal sistema elétrico deve prover os equipamentos que auxiliam
a navegação aérea, a movimentação de aeronaves e as instalações da Seção Contraincêndio (SCI) e, onde
existir, do Posto Avançado Contraincêndio (PACI). 

A provisão de sistemas de energia elétrica para auxílios visuais à navegação aérea e rádio-auxílios em
aeródromos deverão ter características tais que uma falha de equipamento não deixe o piloto sem
adequada orientação visual ou por instrumentos, nem lhe proporcione informação errônea. É necessário,
portanto, que o projeto e a instalação dos sistemas elétricos considerem fatores que possam causar falhas,
a exemplo de perturbações eletromagnéticas, perdas nas linhas de transmissão, qualidade da energia,
dentre outros. Desse modo, as conexões da fonte de energia elétrica que necessitam de energia secundária
devem ser dispostas de modo que as facilidades sejam automaticamente conectadas à fonte secundária de
energia em caso de falha da fonte primária de energia. O intervalo de tempo entre a falha da fonte primária
de energia e a restauração completa dos serviços exigidos no item 154 (b) (1) (v) deve ser tão curto quanto
possível, exceto quando relativo a auxílios visuais associados a aproximação de não-precisão,
aproximação de precisão ou pistas utilizadas para decolagem, caso em que deverão ser aplicados os
requisitos da Tabela F-1 do RBAC nº 154 para o máximo tempo de comutação.

Cabe, portanto, ao operador de aeródromo manter a entrada de energia secundária de forma a atender ao
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disposto na Tabela F-1 do RBAC nº 154, e manter ações de monitoramento e manutenção preventiva
para os circuitos e componentes dos sistemas elétricos de modo a preservar a eficácia e a continuidade da
energia fornecida.

No tocante às alegações de mérito onde faz referencia ao processo nº.00065.014546/2019-10, no qual o
município teria confirmado a prática do mesmo ato, e ainda assim, não teria sido atestada sua
desconformidade com a norma. Ao compulsar o aludido processo apuro que o decisor de primeira
instância constatou vícios insanáveis no Auto de Infração que demandaram sua anulação. Não havia
subsunção do fato à norma , pois o fato não guardava  relação com a descrição contida na ementa e com a
capitulação, que, por sua vez, referiam-se aos auxílios visuais para navegação.

Tal incongruência configurou falha na descrição objetiva do fato – não trazendo a clareza necessária a
permitir ao interessado que exercesse seu direito de defesa. A falha constatada naquele caso em concreto
caracterizou vício insanável, o que ensejou a nulidade do Auto de Infração constante do processo
nº.00065.014546/2019-10. Inclusive, constou naquela decisão que o arquivamento daquele processo com
tal fundamento, poderia dar causa à emissão de novo Auto que, por sua vez, daria início a outro processo
administrativo. Desse modo, não há como subsistir a arguição do interessado de que tal prática não
acarretaria em descumprimento normativo.  

5. DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO

Considerando os elementos do processo e a ausência de evidências em contrário, entende-se
caracterizada a infração, de autoria do autuado, consistente em deixar de manter a entrada de
energia secundária de forma a atender ao estabelecido na Tabela F-1 do RBAC nº 154, descrita
no AI no 008765/2019, razão pela qual se propõe que seja a ele aplicada a providência
administrativa de multa, prevista no artigo 289, inciso I da Lei 7.565/1986.

O valor da multa, segundo o art. 295 da mesma lei, deve refletir a gravidade da infração. A
Instrução Normativa ANAC no 08/2008, em seu art. 57, determinava que o cálculo da penalidade
deve partir do valor intermediário constante das tabelas aprovadas em anexo à Resolução
ANAC nº 25/2008, observando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes existentes.
Posteriormente revogadas pela Resolução ANAC n° 472/2018, essa norma manteve a mesma
racionalidade, nos termos do seu artigo 34.

Para a existência da circunstância atenuante prevista no artigo 36, § 1º, inciso I da Resolução
ANAC nº 472/2018 (“o reconhecimento da prática da infração”) entende-se que o ente regulado
deve confirmar, ainda que indiretamente, a prática do ato, e não contestar sua desconformidade
com a norma, condições que não se verificaram nos autos do processo. Deve ser,
assim, afastada a sua incidência.

Entende-se, ainda, que o interessado não demonstrou, nos autos, ter adotado voluntariamente
qualquer providência eficaz para amenizar as consequências da infração, pelo que não se
reconhece a existência da condição prevista no artigo 36, § 1º, inciso II. Repare-se que a
medida que configura um dever não serve como fundamento para o reconhecimento dessa
atenuante.

Para a análise da circunstância atenuante prevista no inciso no artigo 36, § 1º, inciso III (“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 em 19/02/2019
– que é a data da infração ora analisada.

Em pesquisa no Sistema Integrado de Gestão de Créditos – SIGEC dessa Agência não
identificou-se penalidade anteriormente aplicada ao autuado nessa situação. Deve ser,
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assim, reconhecida essa circunstância atenuante como causa de diminuição do valor da
sanção.

Quanto à existência de circunstância agravante, previstas essas no §2° do artigo 36 da
Resolução ANAC nº 472/2018, não se vê, nos autos.

6. DA SANÇÃO A SER APLICADA EM DEFINITIVO

Dada a existência de circunstância atenuante e ausência de agravantes aplicáveis ao caso, sugiro que seja
mantida a sanção aplicada pelo setor de primeira instância no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por
deixar de manter a entrada de energia secundária de forma a atender ao estabelecido na Tabela F-1 do
RBAC nº 154, descrita no AI no 008765/2019, razão pela qual se propõe que seja a ele aplicada a
providência administrativa de multa, prevista no artigo 289, inciso I da Lei 7.565/1986

7. CONCLUSÃO

Sugiro por CONHECER DO RECURSO E POR NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão
prolatada pelo setor de primeira instância no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em desfavor
do interessado, pela prática do disposto na  Lei nº 7.565/86, artigo nº 289, inciso I; RBAC 153,
item 153.219 (c)(1); Res. ANAC nº 472/2018, Anexo III, Tabela II: Construção, Modificação,
Operação, Manutenção e Resposta à Emergência em Aeródromos, cód. CMO, item n), nos
seguintes termos:

       NUP

Crédito de
Multa

(SIGEC)

Auto de
Infração

(AI)

Autuado Infração

Multa aplicada

em

Definitivo 

00065.032797/2019-
78

669122196
008765/2019   
         

MUNICIPIO
DE
ARAPONGAS

Deixar de
manter a
entrada de
energia
secundária
de forma a
atender ao
estabelecido
na Tabela F-
1 do RBAC
nº 154

R$8.000,00 (oito
mil reais)

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

Brasília, 14 de Junho de 2020.

Hildenise Reinert
SIAPE 1479877

Membro julgador da ASJIN/ANAC - Portaria Nomeação nº 2218, de 17 de setembro de 2014.
 

Documento assinado eletronicamente por Hildenise Reinert, Analista Administrativo, em
16/06/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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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 4426352 e o código
CRC D7063BF9.

Referência: Processo nº 00065.032797/2019-78 SEI nº 4426352
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 452/2020
PROCESSO Nº 00065.032797/2019-78
INTERESSADO: @interessados_virgula_espaco@
Auto de Infração: 008765/2019
Processo(s) SIGEC: 669122196
 

1. DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2° INSTÂNCIA:

1.1. Trata-se de recurso em desfavor de decisão que confirmou a conduta do auto de infração
inaugural do processo, apuração de conduta infracional ocorrida em 19/02/2019, com aplicação de multa.

1.2. Recurso conhecido e recebido sem efeito suspensivo, vez que apresentado na vigência
do art. 38 da Resolução ANAC nº 472, de 2018. A Resolução ANAC nº 472, de 6 de junho de 2018, no
art. 38, § 1º,  prevê a aplicação do efeito suspensivo ao recurso em situação excepcional, quando a
autoridade decisora, de ofício ou a pedido, entende presente a hipótese de "justo receio de prejuízo de
difícil ou incerta reparação decorrente da execução" (art. 61, parágrafo único, da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). No caso dos autos, considerando que, por força do art. 53 do mesmo diploma
normativo, a movimentação do expediente para efeito de cobrança deve ocorrer somente após a
constituição definitiva da multa. Logo, sem atos de cobrança anteriores inexiste a possibilidade de
inscrição prévia em dívida ativa e consequentes efeitos negativos, de modo que o recebimento da
manifestação é feito apenas no efeito devolutivo. O entendimento se alinha à Lei 7.565/86, que
estabelece em seu artigo 292, § 2° que o procedimento será sumário, com efeito suspensivo. A citada
Resolução 472/2018, que estabelece providências administrativas decorrentes do exercício das atividades
de fiscalização sob competência da ANAC, e por conseguinte o rito de constituição e aplicação de
sanções administrativas na Agência é expressa no 53 que encerrado o contencioso administrativo
mediante a imposição de sanção pecuniária, o autuado terá o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento
da decisão proferida contados da sua intimação. Isso posto, com a leitura integrada dos dois dispositivos,
conclui-se que por efeito suspensivo se entende que o efeito da aplicação da sanção somente se estabelece
após concluído o feito/procedimento de apuração. Por todo o exposto não se enxerga "justo receio de
prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução" do art. 61, p. un., da Lei 9.784/1999 que
justifique a aplicação do efeito suspensivo. Encaminhamento à eventual cobrança apenas depois de
concluído o litígio administrativo, nos termos do citado artigo 53.

1.3. Contudo, lembre-se que por força da vigência da MP nº 928, de 23 de março de
2020,  conforme artigo 6º-C:

1.4. “Art. 6º-C  Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados
processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata
o Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

1.5. 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.

1.6. De acordo com a proposta de decisão (4426352) ratifico na integralidade os entendimentos
da análise referenciada, adotando-os como meus e tornando-os parte integrante desta decisão, com
respaldo nos termos do artigo 50, §1º da Lei nº 9.784/1999.

1.7. No concernente a dosimetria aplicada, em pesquisa no Sistema Integrado de Gestão de
Créditos – desta Agência, restou demonstrado que não há penalidade anteriormente aplicada à Autuada
nessa situação, considera-se a hipótese de aplicação de circunstância atenuante como causa de diminuição
do valor da sanção.

1.8. Consideradas as atribuições a mim conferidas pela Portaria 3.059, de 30 de setembro de
2019, Portaria nº 3.403, de 17 de novembro de 2016, Portaria 2.026, de 9 de agosto 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:

1.9. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE,

Decisão Monocrática de Segunda Instância 452 (4431106)         SEI 00065.032797/2019-78 / pg. 7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art6c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm


assim, os efeitos da decisão prolatada pela autoridade competente da primeira instância administrativa em
desfavor do INTERESSADO, que aplicou multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela prática do
disposto na  Lei nº 7.565/86, artigo nº 289, inciso I; RBAC 153, item 153.219 (c)(1); Res. ANAC nº
472/2018, Anexo III, Tabela II: Construção, Modificação, Operação, Manutenção e Resposta à
Emergência em Aeródromos, cód. CMO, item n), nos seguintes termos:

 NUP

Crédito de
Multa

(SIGEC)

Auto de
Infração

(AI)

Autuado Infração

Multa aplicada

em

Definitivo 

00065.032797/2019-
78

669122196
 
 008765/2019    
   

MUNICIPIO
DE
ARAPONGAS

Deixar de
manter a
entrada de
energia
secundária
de forma a
atender ao
estabelecido
na Tabela F-
1 do RBAC
nº 154

R$8.000,00 (oito
mil reais)

1.10. À Secretaria.

1.11. Notifique-se.

1.12. 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 22/06/2020, às 12:27, 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 4431106 e o código
CRC 0E08044B.

Referência: Processo nº 00065.032797/2019-78 SEI nº 4431106
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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