
ANEXO III

Ata de Reuniao de Diretoria realizada em 3 de maio de 2007

Processos n°s: 60800.013886/2007-42;
60800.013888/2007-3 1;
60800.013885/2007-06;
60800.013891/2007-55;
60800.013884/2007-53;
60800.013890/2007-19 e
60800.013883/2007-17.

Interessado : VRG Linhas Aereas S.A.

"Solicitacao de designacao como empresa aerea

de bandeira brasileira - Mexico, Franca,

Inglaterra , Itdlia, Peru , Espanha e Chile -

Conexao entre os processos - Julgamento

uniforme - Descumprimento dos requisitos

intermediarios previstos na NPA n° 01/2004 -

Improcedencia do pleito. "

1. PRELIMINARES

Preliminarmente, invocando a ordem processual, determinei que fosse instaurado

um procedimento administrativo para cada pleito da VRG, nos termos da Lei n° 9.784, de

29.01.99, e ainda , que os mesmos fossem devidamente instruidos conforme as normas que

disciplinam o assunto no ambito desta Agencia Nacional de Aviacao Civil, observando-se o

disposto na NPA n° 01/2004 e anexo , da CERNAI (atual SRI).

Apos autuados, determinei o apensamento dos sete processos em referencia, por

serem conexos, ex vi o que dispoem os artigos 103 e 105, do Codigo de Processo Civil e

demandarem julgamento uniforme. I



2. RELATORIO

Tratam-se de expedientes encaminhados pela empresa VRG Linhas Aereas S.A.,

protocolizados na Superintendencia de Relacoes Internacionais em 13 de abril de 2007 e

pautados em reuniao de Diretoria do dia 18 de abril de 2007, atraves dos quais, a empresa

solicita designacoes como empresa aerea de bandeira brasileira para os seguintes destinos:

Mexico , Franca , Inglaterra , Italia , Peru , Espanha e Chile.

Cumpre relembrar que pedi vistas dos processos.

Apos o cumprimento das diligencias determinadas vieram-me conclusos os autos

com as manifestacoes da Superintendencia de Servicos Aereos e da Superintendencia de

Seguranca Operacional, no que diz respeito a avaliacao do cumprimento dos requisitos

intermediarios pela VRG Linhas Aereas.

E o relatorio.

3. MERITO

Feito o breve relato dos fatos, adentro no ceme da questao.

Ab initio, a mister salientar que nao se trata de restabelecimento de operacoes,

tendo em vista que as solicitacoes de designacao estao sendo formuladas por uma nova

empresa, a VRG Linhas Aereas, sendo certo que esta nunca foi designada para os destinos

aqui solicitados.

Ato continuo o pleito da VRG Linhas Aereas nao merece prosperar, uma vez que

conforme as manifestacoes da SSA e SSO , os requisitos intermediarios expendidos no bojo

da NPA 01/2004 e anexo , da CERNAI (atual SRI ) nao foram cumpridos.

Corn efeito, a Superintendencia de Servicos Aereos relatou nos sete pleitos, como

podemos observar nos expedientes acostados aos autos que "a empresa ainda nao

apresentou o HOTRAN para operacao regular e as tarifas internacionais que serao

aplicadas nos voos".



Quanto a Superintendencia de Seguranca Operacional, esta manifestou-se, caso a

caso, da seguinte forma:

Quanto a Franca:

"1. Em resposta ao Memorando n°45/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

V. Sa. que, no que tange a operacoes regulares para a Europa, de acordo com o item 3.2 da

Parte C de suas Especificacoes Operativas, a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada, apenas, na rota Guarulhos-Frankfurt, utilizando aeronaves MD-11.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela IAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E. 0. para inclusao

de operagdo na Franca com a utilizanao de aeronave Boeing, modelo B 767-300.

3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavoravel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificag5es operativas ".

Quanto a Espanha:

"1. Em resposta ao Memorando n°42/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

V.Sa. que, no que tange a operacoes regulares para a Europa, de acordo com o item 3.2 da

Parte C de suas Especificacoes Operativas, a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada, apenas, na rota Guarulhos-Frankfurt, utilizando aeronaves MD-I1.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela IAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E. 0. para inclusao

de operacao na Espanha com a utilizando de aeronave Boeing, modelo B 767-300.

3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavoravel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade ndo consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Quanto a Italia:

"1. Em resposta ao Memorando n°44/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

VSa. aue. no aue tange a oneracoes regulares para a Eurona. de acordo com o item 3.2 da



Parte C de suas Especificacoes Operativas, a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada, apenas, na rota Guarulhos-Frankfurt, utilizando aeronaves MD-11.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela IAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E.O. para inclusao

de operacao na Italia com a utilizando de aeronave Boeing, modelo B 767-300.

3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavordvel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Quanto a Inglaterra:

"1. Em resposta ao Memorando n°41/GOPI-1 , de 30 de abril de 2007, informo a

V.Sa. que, no que tange a operacoes regulares para a Europa , de acordo com o item 3.2 da

Parte C de suas Especificacoes Operativas , a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada , apenas, na rota Guarulhos -Frankfurt, utilizando aeronaves MD-11.

2. Outrossim , ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela IAC 119-1001 B , solicitando alteracao de suas E. O. para inclusao

de operacao na Inglaterra com a utilizanao de aeronave Boeing, modelo B 767-300.

3. Assim sendo , esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavordvel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Quanto ao Peru:

"1. Em resposta ao Memorando n°39/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

V.Sa. que, no que Lange a operacoes regulares para a America do Sul, de acordo com o

item 3.2 da Parte C de suas Especificacoes Operativas, a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada, apenas, a operar na Colombia, Venezuela e Argentina, utilizando aeronaves B

737-300 e B 767-300.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela IAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E. 0. para inclusao

de operacao no Peru com a utilizando de aeronave Boeing, modelo B 767-300.



3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavordvel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Quanto ao Chile:

"1. Em resposta ao Memorando no 43/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

V.Sa. que, no que tange a operacoes regulares para a America do Sul, de acordo com o

item 3.2 da Parte C de suas Especificacoes Operativas, a empresa VRG Linhas Aereas esta

autorizada, apenas, a operar na Colombia, Venezuela e Argentina, utilizando aeronaves B

737-300 e B 767-300.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela JAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E. O. para inclusao

de operacao no Chile com a utilizanao de aeronave Boeing, modelo B 767-300.

3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavoravel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Quanto ao Mexico:

"1. Em resposta ao Memorando n° 40/GOPI-1, de 30 de abril de 2007, informo a

V.Sa. que, de acordo com o item 3.2 da Parte C de suas Especificacaes Operativas, a

empresa VRG Linhas Aereas nao esta autorizada , a realizar operacoes regulares para a

America do Norte.

2. Outrossim, ate a presente data, a empresa nao apresentou o SEGVOO 119,

conforme requerido pela JAC 119-1001 B, solicitando alteracao de suas E. 0. para inclusao

de operacao em nova area geografica.

3. Assim sendo, esta Superintendencia se manifesta de maneira desfavoravel a

operacao regular da referida empresa para qualquer outra localidade nao consta da Parte

C de suas especificacoes operativas ".

Importante esclarecer que uma empresa regular outorgada pela ANAC, tern o

direito de explorar servico de transporte aereo publico de passageiros , carga e mala postal,



regular internacional, em todo o territorio nacional e nos paises corn os quais o Brasil

mantenha tratados, acordos ou convencoes que reconhecam esse direito em seu territorio.

No entanto, para operacao dos servicos aereos internacionais, a empresa depende

de designadao especifica , que ocorrera conforme o procedimento explicitado na NPA

01/2004 e anexo , da CERNAI (atual Superintendencia de Relacoes Internacionais), que

trata de "AUTORIZAcAO DE OPERAcOES DE VOOS REGULARES

INTERNACIONAIS AS EMPRESAS AEREAS BRASILEIRAS" (doc. anexo), sendo

condicao sine qua non para a referida designadao o cumprimento dos requisitos

intermediarios por ela explicitados , quais sejam:

- A empresa devera solicitar a correspondente alteracao de CHETA ou de suas

especificacoes operativas junto a SSO , quando for o caso;

- A empresa devera demonstrar junto a SSO o cumprimento do previsto na

Instrucao de Aviacao Civil-IAC- 119-1001B;

- A empresa devera submeter a SSA a proposta de Horario de Transporte -

HOTRAN a Comissao de Linhas Aereas Regulares - COMCLAR e a proposta de tarifas

aereas internacionais a Gerencia de Operacoes Internacionais/SSA.

Tanto a assim que em 04 de dezembro de 2006, ja tendo cumprido todos os

requisitos intermediarios, a VRG Linhas Aereas S.A., acertadamente, protocolizou

documento na Superintendencia de Relacoes Internacionais, requerendo sua designacao

para a Alemanha, Argentina, Colombia e Venezuela.

Desta forma, para que a VRG Linhas Aereas S.A. seja designada empresa aerea

de bandeira brasileira para qualquer destino que conste de sua malha internacional

arrematado no leilao (ressalvando-se, aqui, aqueles que ja estao sendo operados, por

constarern em suas especificacoes operativas), faz-se necessario que cumpra corn o

estipulado na NPA n° 01/2004 e anexo, da CERNAI (SRI), pois caso ocorresse a

designacao junto ao Ministerio das Relacoes Exteriores corn supressao do rol das etapas

elencadas na norma em referencia, o ato administrativo designador estaria eivado de vicio,

e consequentemente, seria considerado NULO.



5. VOTO

Sendo assim, ante todo o exposto, esta Diretora VOTA pela nao designacao da

VRG Linhas Aereas S.A., como empresa aerea de bandeira brasileira para operar para

Mexico, Espanha, Franca, Italia, Inglaterra, Chile e Peru, ate que cumpra com o estipulado

na NPA n° 01/2004 e anexo, da CERNAI (SRI).

Traslade-se copia do presente voto para cada urn dos processor supra referidos e

apos decisao final da Diretoria Colegiada, intime-se a interessada.

E como voto.

Brasilia , 03 de maio de 2007.

DENISE MARIA AYRES DE ABREU
Diretora


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7

