AGENCIA NACIONAL DEAVL4(7AO CIVIL

A AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL, autarquia
federal, sob regime especial, criada pela Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005,
ora denominada ANAC, no exercicio da competencia que the foi atribuida no inciso
XIV do art. 8° de sua Lei de criacao, representando a Uniao, outorga por este contrato
administrativo, firmado por seu Diretor-Presidente ( qualificacao), apos deliberado
favoravelmente por sua Diretoria, na reuniao realizada em (data), a concessao para a
exploracao de servicos de transporte aereo publico de passageiros, carga ou mala
postal, regular, domestico e intemacional, como definido no art. 175 do Codigo
Brasileiro de Aeronautica (Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986) a Empresa
(qualificacao), doravante denominada concessionaria, ora representada por
(qualificacao), em vista do que consta no processo administrativo n° (numero), que
passa a fazer parte integrante deste contrato, e nos termos do disposto na letra "c" do
inciso XII do art. 21 da Constituicao, bem Como no art. 180 da Codigo Brasileiro de
Aeronautica.

CLAUSULA PRIMEIRA: A concessionaria tem o direito de explorar o serviro de
transporte aereo publico de passageiros, carga ou mala postal, regular, domestico e
internacional, em todo o territorio nacional e nos paises corn os quais o Brasil
mantenha tratados, acordos ou convencoes que reconhegam esse direito em seu
territorio.
§10 A operacao dos serviros aereos internacionais, a que se refere o caput, depende
de designasao especifica para a sua realizarao, observadas as normas pertinentes e o
disposto nos acordos aereos internacionais.
§2° As linhas constantes do piano basico de linhas , referido na autorizacao de
funcionamento juridico, dever io ser executadas com as frequencias, escalas e
equipamentos previstos nos respectivos horarios de transporte (HOTRAN),
aprovados pela ANAC, aplicando-se a partir da assinatura do presente instrumento as
regras constantes da Portaria DAC n° 569/GCS, de 5 de setembro de 2000.
§3° De oficio , ou a requerimento da concessionaria, atendido o interesse publico, a
ANAC podera alterar, acrescer ou suprimir linhas , escalas , frequencias e horarios
constantes dos horarios de transporte (HOTRAN ), observada a legislacao pertinente e
os atos normativos expedidos pela ANAC.

CLAUSULA SEGUNDA: E vedada a subconcessao ,
circunstancias definidos por ato normativo da ANAC.

salvo nos casos e

CLAUSULA TERCEIRA : 0 prazo de validade desta concessao a de (PRAZO),
prorrogavel se a concessionaria estive nas condicoes legais e tecnicas exigidas pela
Constitui9do, pelas leis, decretos e atos normativos da ANAC, na data da
prorrogacao.
Paragrafo unico . 0 pedido de prorrogarao devera ser protocolado pela concessionaria
perante a ANAC, em ate 6 (seis) meses antes do termino do prazo de vigencia do
presente contrato.
CLAUSULA QUARTA: A concessionaria a obrigada a manter-se nas mesmas
condicOes exigidas para a obtencao da concessao, conforme consta dos autos do
processo n° (numero do processo ), salvo nas hipoteses previstas em lei, decreto ou
ato normativo expedido pela ANAC.
§11 A ANAC definira uma data anual para que a concessionaria demonstre estar
mantendo as condicoes exigidas para a obtencao da concessao , em especial no que se
refere a sua regularidade perante o fisco , a previdencia social e o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico - FGTS.
§2° A concessionaria devera dispor de pessoal, aeronaves e equipamentos suficientes
para assegurar a execucao dos servicos concedidos dentro do exigido padrao de
seguranca e qualidade na prestacao do servico, conforme definidos na legislacao e
nos atos normativos da ANAC.
§3° A concessionaria devera submeter a aprovacao da ANAC suas normas de
operacao e manutencao, dentro do prazo que the for fixado, assim como,
previamente, qualquer alteracao que nelas queira introduzir, ficando ainda obrigada a
permitir que agentes credenciados da ANAC fiscalizem diretamente suas atividades
relacionadas com a manutencao e a operacao, em qualquer de suas fases.
CLAUSULA QUINTA: Os criterios, indicadores , formulas e parametros definidores
da qualidade do servico concedido serao estabelecidos em atos normativos aplicaveis
a todas as concessionarias que explorem o servico de transporte aereo piublico de
passageiros, carga ou mala postal, regular, domestico e internacional, editados pela
ANAC, ou que constem de lei ou decreto.
CLAUSULA SEXTA: Os direitos e deveres dos usuarios sao aqueles definidos pelas
leis de proterao ao consumidor, em especial a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, pelas leis que regulamentam a prestacao do servico concedido, em especial a
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, pelo Codigo Civil, pelo Codigo Brasileiro
de Aeronautica e pela Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, bem como pelas

normas editadas pela Agencia Nacional de Aviacao Civil.
CLAUSULA SETIMA: A concessao objeto deste contrato pressupoe a prestacao de
servico adequada ao pleno atendimento dos usuarios.
§1° Servico adequado e o que satisfaz as condicoes de regularidade , continuidade,
eficiencia, seguranca, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestacao, conforme
definido nos atos normativos da ANAC e na legislacao em geral.
§2° Nao se caracteriza como descontinuidade do servico a sua interrupcao em
situacao de emergencia ou apos previo aviso , quando motivada por razoes de ordem
tecnica ou de seguranca, desde que a concessionaria nao lhes tenha dado causa.
CLAUSULA OITAVA: A forma de fiscalizacao das instalacoes , dos equipamentos,
dos documentos contabeis e financeiros , dos metodos e praticas de execucao do
servico, serao definidos em atos normativos da ANAC, entidade publica que tambem
e responsavel pela fiscalizacao e aplicacao das penalidades administrativas cabiveis.
§1' A concessionaria prestara regularmente contas dos resultados das operacoes
realizadas atraves da apresentacao de relatorios estatistico -fmanceiros, de
conformidade com as normas estabelecidas pela ANAC.
§2° Alem da prestacao regular de contas , prevista nesta clausula , a ANAC podera
exigir da concessionaria a apresentacao de relatorios estatisticos e financeiros anuais,
periodicos ou especiais, sobre as suas operacoes, devendo instruir sobre a maneira e a
forma de elaboracao de tais relatorios . Podera exigir tambem da concessionaria a
apresentacao de copia fiel de qualquer contrato, acordo ou entendimento de que tenha
participado.
§3° Independente da tomada periodica de contas , os agentes devidamente
credenciados da ANAC terao acesso, a qualquer momento , a contabilidade da
concessionaria, podendo examinar qualquer conta relacionada aos servicos aereos
objeto deste contrato ou documento que a instrua.
CLAUSULA NONA: A concessionaria se sujeita as penalidades administrativas
previstas em leis, decretos e regulamentos , aplicaveis ao presente contrato ou a
prestacao do servico publico objeto desta concessao, bem como aquelas de carater
pecuniario e administrativo definidas em ato normativo expedido pela ANAC ou
contidas neste instrumento contratual.
§1° E competente a ANAC para aplicar as penalidades administrativas e pecuniarias,
bern como executa-las judicial e extrajudicialmente, respeitadas as competencias da
Procuradoria-Geral Federal.
§2° Previamente a aplicacao das penalidades, a ANAC garantira a concessionaria o

amplo direito de defesa, o direito ao contraditorio e ao devido processo legal, sempre
observando as normas que regulam o processo administrativo, em especial a Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§3° 0 descumprimento de qualquer clausula deste contrato, de lei , decreto ou ato
normativo da ANAC podera ensejar a aplicacao das penalidades de advertencia,
multa, suspensao ou decretacao da caducidade da concessao, sendo a especi e
gradacao da penalidade definidos pela pena cominada a infracao , como estabelecido
em lei, em decreto ou em ato normativo da ANAC.
CLAUSULA DECIMA : Extingue-se a concessAo pelo advento do termo contratual;
pela encampacao do servico; pela aplicacao da pena de caducidade ; pela rescisao;
pela anulacao ; e pela falencia ou extincao da concessionaria.
§1' A rescisao se dara por solicitacao da concessionaria ou por ato unilateral da
ANAC, quando verificar que a concessionaria perdeu qualquer das condicoes
exigidas para obtencao da concessao.

§2 A solicitacao de rescisao devera ser protocolado pela concessionaria perante a
ANAC, em ate 6 (seis) meses antes do termino do prazo de vigencia do presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA : A concessionaria fara publicar suas
demonstracoes fmanceiras periodicamente, conforme defmido em ato normativo da
ANAC.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A concessionaria obriga-se a cumprir e fazer
cumprir, por seas prepostos, todas as disposicoes previstas em leis, decretos,
regulamentos e demais atos expedidos pela ANAC, aplicaveis ao presente contrato ou
a prestarao do serviro publico objeto desta concessao, vigentes ou que vierem a
vigorar,
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: E eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal,
para a solucao amigavel ou judicial das divergencias que possam surgir da aplicacao
ou interpretacao deste contrato.
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Parecer Conjunto n° O1/PROC/TEC
Brasilia, 1° de dezembro de 2006.

Trata-se de proposta de minuta de contrato de
concessao para a exploracao de servicos aereos publicos, na modalidade de transporte
aereo regular, domestico e intemacional , de passageiros, carga ou mala postal,
conforme classificado pelos arts. 175 e 180 do Codigo Brasileiro de Aeronautica (Lei
n°7.565, de 19 de dezembro de 1986).
A necessidade do instrumento contratual para a
efetivacao da outorga de servicos publicos em geral a exigencia dos arts. 1° e 4° da
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispoe sobre o regime de concessao e
permissao da prestacao de servicos publicos previsto no art. 175 da Constituicao
Federal, que nao excluiu a exploracao de servicos aereos, limitando-se a faze-lo
apenas nos servicos a que se refere em seu art. 41. Transcrevemos: "0 disposto nesta
Lei ndo se aplica a concessao, permissao e autorizacao para o servico de
radiodifusao sonora e de sons e imagens. "
Portanto, em sendo aplicavel as concessoes de
servicos aereos as disposicoes da Lei n° 8.987, de 1995, a "indispensavel" a

efetivacao da concessao via contrato, conforme estabelecem seus arts. 1 ° e 4° , que
passamos a transcrever:

"Art. 12 As concessoes de servigos publicos e de obras
p 'blicas e as permissoes de servigos pfiblicos reger-se-do
pelos termos do art. 175 da ConstituiVdo Federal, por esta
Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas clausulas dos
indispensaveis contratos. " (sublinhamos)

"Art. 42 A concessao de servico publico, precedida ou nao
da execucao de obra publica, sera formalizada mediante
contrato, que devera observar os termos desta Lei, das
normas pertinentes e do edital de licitagdo. " (sublinhamos)

Ressalte-se, porem , que em virtude do C6digo
Brasileiro de Aeronautica - CBA - ser o diploma legal especial que trata das
concessoes de servicos aereos , prevalecem suas normas quando em aparente conflito
com o diploma legal geral das concessoes ( Lei n° 8.987, de 1995), pelo "principio da
especialidade " consagrado no direito patrio , como tambem ocorre quando esses
diplomas aparentemente conflitam com a Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005,
especial em relacao a ambos ( Lei que cria a Agencia Nacional de Aviacao Civil ANAC). Dado o CBA nao definir como sera o ato de outorga , prevalece a regra geral
da Lei n° 8.987, de 1995, qual seja, o ato se dara por um "contrato de concessao".
-IIFirmados esses conceitos juridicos
preliminares, passamos a analisar o conteudo do instrumento contratual objeto desta
manifestacao, a luz do art. 104 do vigente Codigo Civil Brasileiro (Lei n° 10.406, de
10 de janeiro de 2002), que requer, para validade do neg6cio juridico nele
materializado: "agentes capazes ", "objeto licito, possivel, determinado ou
determinavel " e `forma prescrita ou nao defesa em lei ".
-IIIDe acordo com o disposto no art. 21, inciso
compete
a Uniao explorar , diretamente ou mediante
da
Constituirao,
XII, letra "c"
autorizacao, concessao ou permissAo a navegacao aerea , conceito que compreende a
prestacao dos servicos aereos de modo geral, como dispoem as normas
infraconstitucionais inscritas no Codigo Brasileiro de Aeronautica que tratam da
materia, em especial aquela constante em seu art . 174, que dispoe:

Art. 174 . Os serviqos aereos compreendem os serviqos
aereos privados (artigos 177 a 179) e os servicos aereos
pfiblicos (artigos 180 a 221). "
0 objeto do contrato sob exame a conceder a
particular a exploracao de servicos aereos publicos, cuja prestacao originariamente e
de competencia da UniAo, mas que , por expressa permissao da norma constitucional,
pode ser concedida, respeitadas as condiroes legais. Outrossim, vale sublinhar que
para os fins da Lei n° 8.987, de 1995, "o poder concedente a sempre a Unido, o
Estado, o Distrito Federal ou o Municipio, em cuja competencia se encontre o
servico pi blico objeto de concessao ou permissao" (inciso I do art. 2° da referia Lei).
Ao ser criada a Agencia Nacional de Aviacao Civil ANAC - pela Lei n° 11.182 , de 2005 , varias de suas competencias a Uniao passou a
exercer por intermedio dessa Autarquia Federal , conforme dispoe o art. 2° do diploma
legal mencionado , vejamos:

"Art. 22 Compete a Uniao, por intermedio da ANAC e nos
termos das politicas estabelecidas pelos Poderes Executivo
e Legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviacao
civil e de infra-estrutura aeronautica e aeroportuaria. "

Assim, quando o art. 8° da Lei n° 11.182 , de 2005,
relaciona as competencias da ANAC, tem como pressuposto que sao da Uniao,
exercendo-as por intermedio da Agencia Reguladora, sendo que dentre essas estao as
competencias de "conceder, permitir ou autorizar a exploracao de serviqos aereos ",
como prescreve o inciso XIV desse artigo.
Por conseguinte , a ANAC podera firmar em nome
proprio, como ente representante da Uniao, o "contrato de concessao de explorarao
de servicos aereos", apos deliberacao colegiada de sua Diretoria , competente para
"outorgar a prestagdo de serviqos aereos " (art. 24, inciso VI do Anexo ao Decreto n°
5.731, de 20 de marco de 2006 ), sendo que o instrumento contratual deve ser firmado
por seu Diretor-Presidente, pois a ele incumbe representar a Agencia Nacional de
Aviacao Civil nesse ato (art. 35, inciso I, do Anexo ao Decreto n° 5.731, de 2006).
Assim, sao agentes capazes para firmar o contrato de
concessao: o Diretor -Presidente da Agencia Reguladora e o Representante da
Empresa que recebera a concessao , conforme indicado em seus estatutos societarios.
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O objeto do contrato sob exame e a concessao da
exploracao de servicos de transporte aereo publico de passageiros, carga ou mala
postal , regular, domestico e internacional , como previsto no art . 175 do Codigo
Brasileiro de Aeronautica, portanto o objeto e juridicamente possivel e esta been
determinado.
Frise-se, ademais, que o contrato em tela se amolda, a
perfeicao, ao disposto no art. 180 do mesmo Codigo Brasileiro de Aeronautica, in
verbis:
"Art. 180. A exploracao de servicos aereos publicos
dependera sempre da previa concessao, quando se tratar de
transporte aereo regular, ou de autorizagdo no caso de
transporte aereo ndo-regular ou de servicos
especializados. "

A licitude do contrato esta demonstrada no processo
administrativo que o precedeu , onde ficou comprovado o atendimento de todos os
pressupostos legais e tecnicos necessarios para que a empresa se qualificasse como
apta a receber a concessao publica, motivo pelo qual esse processo devera fazer parte
integrante do contrato de concessao.
Outrossim, deve ser esclarecido que nao precede ao
ato de concessao de servicos aereos piablicos certame licitatorio, apesar do disposto
no art. 122 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, in verbis: "Nas concessoes de
linhas aereas, observar-se-a procedimento licitatorio especifico, a ser estabelecido
no Codigo Brasileiro de Aeronautica ". Nao porque o CBA deixou de estabelecer o
procedimento especifico, pois diante da lacuna legal, pelos principios apontados no
art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993 , deve ser ela aplicada por interpretagAo extensiva a
concessoes de servicos aereos piublicos. Transcrevemos o mencionado art. 3° da Lei
n° 8.666, de 1993:
"Art. 3- A licitacdo destina-se a garantir a observdncia do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administracao e sera
processada e julgada em estrita conformidade com os
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatorio,
dojulgamento objetivo e dos que lhes silo correlatos. "

E, justamente, pela aplicacao da Lei n° 8.666, de
1993, e pelos principios relacionados em seu art. 3°, 6 que nao se procedeu a previo
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processo licitatorio, dado que pars a instauracao do processo de licitacao ha a
necessidade de configurar-se de fato uma situacao de concorrencia entre particulares
para a obtencao do objeto do contrato administrativo. Tanto a assim que o art. 25 da
referida Lei expressamente estabelece: "E inexigivel a licitagdo quando houver
inviabilidade de competigdo ".
No caso em tela, qualquer empresa que se qualifique
juridica e tecnicamente para prestar o servico publico de "transporte aereo publico
de passageiros, carga ou mala postal, regular, domestico e internacional ", de acordo
com as regras vigentes no ordenamento juridico patrio, pode receber essa concessao,
nAo sendo possivel, mesmo hipoteticamente , conceber-se um caso de concorrencia
entre particulares para a obtencAo da concessao objeto deste tipo de contrato, motivo
pelo qual nao foi instaurado qualquer procedimento de natureza licitatoria.

-VO contrato de concessao a uma modalidade de
defmido
pelo paragrafo unico do art . 2° da Lei n° 8.666, de
contrato administrativo,
1995, como "todo e qualquer ajuste entre orgdos ou entidades da Administragdo
Publica e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formagdo de
vinculo e a estipulagdo de obrigag5es reciprocas, seja qual for a denominagdo
utilizada ". Nao havendo regra especifica que discipline a forma do contrato de
concessao de servicos aereos publicos , deve ser aplicada a forma dos contratos
administrativos em geral , que a estabelecida pelo art. 54 da Lei n o 8.666, de 1993,
cujo teor passamos a transcrever:

"Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposig5es de direito
privado.
§ I Os contratos devem estabelecer com clareza e precisdo
as condicoes para sua execugdo, expressas em clbusulas
que definam os direitos, obrigacoes e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitagdo e da
proposta a que se vinculam.
§ 2° Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitacdo devem atender aos termos do
ato que os autorizou e da respectiva proposta. "

Ressalte-se que, por nao ser precedido de licitacao, o
contrato sob analise deve necessariamente vincular- se ao conteudo do processo
administrativo que the deu origem , obrigando-se o contratante a manter as mesmas
condicoes nele demonstradas durante a vigencia da concessao, sob pena de extincao
da concessao outorgada , sendo essa uma clausula necessaria que dele deve constar
por forca da regra contida no transcrito §2a do art. 54 da Lei n° 8.666, de 1993.
No entanto, suas clausulas essenciais nao sao aquelas
definidas na referida Lei n° 8.666, de 1993, mas as listadas no art. 23 da Lei no 8.987,
de 1995 , pelo principio juridico da especialidade. Passamos a transcrever o teor do
mencionado dispositivo legal:

"Art. 23. Sao clausulas essenciais do contrato de concessao
as relativas:

I - ao objeto, a area e ao prazo da concessao;
II - ao modo, forma e condicoes de prestagdo do
servico;

III - aos criterios, indicadores , formulas e parametros
definidores da qualidade do servigo;
IV - ao prero do servigo e aos criterios e
procedimentos para o reajuste e a revisao das tarifas;
V - aos direitos, garantias e obrigacoes do poder
concedente e da concessionaria, inclusive os relacionados
as previsiveis necessidades de futura alteracao e expansdo
do servigo e consequente modernizacdo , aperfeigoamento e
ampliacao dos equipamentos e das instalacoes;
VI - aos direitos e deveres dos usuarios para obtencdo
e utilizacao do servigo;
VII - a forma de fiscalizacdo das instalacoes, dos
equipamentos, dos metodos e praticas de execugao do
servico, bem como a indicacdo dos orgdos competentes
para exerce-la;
VIII - as penalidades contratuais e administrativas a
que se sujeita a concessionaria e suaforma de aplicacao;
IX - aos casos de extincdo da concessdo;
X - aos bens reversiveis;
XI - aos criterios para o calculo e a forma de
pagamento das indenizacoes devidas a concessionaria,
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quando for o caso;
XII - as condicoes para prorrogagdo do contrato;
XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da
prestacao de contas da concessionaria ao poder
concedente;
XIV - a exigencia da publicacao de demonstracoes
financeiras periodicas da concessionaria; e
XV - ao foro e ao modo amigavel de solucao das
divergencias contratuais. "

Em vista das peculiaridades proprias do contrato de
concessao de servicos de transporte aereo publico de passageiros, carga ou mala
postal, regular, domestico e internacional, varias dessas clausulas nao sao aplicaveis,
em especial aquelas relativas a reversao de bens , pois o Codigo Brasileiro de
Aeronautica e as demais normas especificas que regulam a materia nao preveem que
no final da concessao os bens operados pela concessionaria sejam revertidos para a
Uniao, ate porque nenhum bem federal fica vinculado a concessao , por qualquer
modo ou forma.
Outrossim, a Uniao nao garante qualquer percentual
de retorno financeiro ou economico ao concessionario e nern the impoe o preco de
seus servicos, conforme estabelece o art. 49 da Lei n° 11.182, de 2005.
Transcrevemos:
"Art. 49. Na prestacao de servigos aereos regulares,
prevalecera o regime de liberdade tarifaria. "

Portanto, as clausulas vinculadas a essas materias nao
devem constar do contrato, quais seja, os incisos IV, V, X, XI, XIII do transcrito art.
23 da Lei n° 8.987, de 1995.
Quanto aos incisos III, VI, VII, VIII e XIV do
transcrito art. 23 da Lei n° 8.987, de 1995, por forca dos incisos IX, X, XI, XII, XIII,
XXX e XLVI, do art. 8° da Lei n° 11.182 , de 2005 , deverao conter remissoes a atos
normativos da ANAC, nao devendo ser as regras neles contidas definidas apenas por
dispositivo contratual, pois estao na esfera do poder regulador atribuido a esta
Autarquia Federal, motivo pelo qual serao objeto de instrucoes e regulamentos
expedidos pela Agencia Reguladora, de forma geral e abstrata, para serem aplicados a
todas as concessionarias que exploram o mesmo serviro publico objeto da concessao.
Esses atos normativos serao precedidos sempre de audiencia publica (art. 27 da Lei n°
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11.182, de 2005 ), o que garante a necessaria transparencia e impessoalidade que
devem nortear as awes da Administracao na defesa do interesse publico. Por essas
razoes, as clausulas do contrato que tratam de materias objeto de regulagdo devem
remeter sua disciplina aos atos normativos da Agencia Nacional de Aviacao Civil.
Passamos a transcrever os incisos acima citados do
art. 8° da Lei n° 11.182 , de 2005 , de modo a dar mais clareza a tese exposta:

Art. 80
- Cabe a ANAC adotar as medidas necessarias para o
atendimento do interesse publico e para o desenvolvimento
e fomento da aviacao civil, da infra-estrutura aeronautica e
aeroportuaria do Pais, atuando com independencia,
legalidade, impessoalidade e publicidade, competindo-lhe:
IX - regular as condicoes e a designagdo de empresa aerea
brasileira para operar no exterior;

X - regular e fiscalizar os servicos aereos, os produtos e
processos aeronauticos, a formacao e o treinamento de
pessoal especializado, os servigos auxiliares, a seguranga
da aviagdo civil, a facilitacdo do transporte aereo, a
habilitacao de tripulantes, as emissoes de poluentes e o
ruido aeronautico, os sistemas de reservas, a movimentagdo
de passageiros e carga e as demais atividades de aviagdo
civil;
XI - expedir regras sobre seguranga em area aeroportuaria
e a bordo de aeronaves civis, porte e transporte de cargas
perigosas, inclusive o porte ou transporte de armamento,
explosivos, material belico ou de quaisquer outros produtos,
substdncias ou objetos que possam por em risco os
tripulantes ou passageiros, ou a propria aeronave ou,
ainda, que sejam nocivos a saude;
XII - regular e fiscalizar as medidas a serem adotadas
pelas empresas prestadoras de servicos aereos, e
exploradoras de infra-estrutura aeroportuaria, para
prevencao quanto ao use por seus tripulantes ou pessoal
tecnico de manutencao e operagdo que tenha acesso as
aeronaves, de substdncias entorpecentes ou psicotropicas,
que possam determinar dependencia fisica ou psiquica,
permanente ou transitoria;
XIII - regular e fiscalizar a outorga de servigos aereos;
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X - expedir normas e estabelecer padroes minimos de
seguranga de voo, de desempenho e eficiencia, a serem
cumpridos pelas prestadoras de servigos aereos e de infraestrutura aeronautica e aeroportuaria, inclusive quanto a
equipamentos, materials, produtos e processos que
utilizarem e servigos que prestarem;

XLVI - editar e dar publicidade as instruco"es e aos
regulamentos necessarios a aplicacao desta Lei;

-VI-

Feitas essas consideracoes a Secretaria-Geral desta
Agencia Reguladora e sua Procuradoria Federal Especializada, manifestam-se,
conjuntamente, favoraveis a minuta de contrato ora analisada.

/A J- C4lr,A4
LUIS FELIPE DA CUNHA NEVES GONZAGA
Procurador-Geral, substituto

AUOUSTO

