
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
DIRETORIA 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2008 
 

Aos vinte e quatro dias de junho do ano de dois mil e oito, às onze horas e quarenta e cinco minutos, 

teve início a Reunião Ordinária da Diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC, na Sala de Reuniões número seiscentos, no sexto andar da sede da ANAC no Rio de Janeiro. 

A Reunião foi presidida pela Diretora-Presidente, Solange Paiva Vieira, secretariada pela Secretária-

Geral, Lenir de Moraes, e contou com a presença dos Diretores Alexandre Gomes de Barros e 

Marcelo Pacheco dos Guaranys, e da Procuradora-Geral, Dalide Barbosa Alves Correa, justificada 

a ausência do Diretor Ronaldo Serôa da Motta. Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a 

ata da Reunião de Diretoria realizada no dia dezessete de junho de dois mil e oito. Na seqüência, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: 1) Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva 

Vieira: 1.1) Processo nº. 60810.007121/2007-54; Interessado: Primeira Gerência Regional; Votação: 

aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a proposta de abertura de procedimento licitatório, na 

modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço 

Telefônico para atendimento à Primeira Gerência Regional, em Belém-PA, e nos municípios de 

Santarém/PA, Marabá/PA, São Luís/MA, Imperatriz/MA e Macapá/AP; 1.2) Processo nº. 

60800.037813/2008-27; Interessados: Juntas de Julgamento e Recursal; Votação: aprovado por 

unanimidade; Decisão: aprovada a proposta de revogação do art. 65 das Condições Gerais de 

Transporte, aprovadas pela Portaria 676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, e da IAC 2202, de 31 de 

maio de 1990, em face da mudança normativa a partir da Resolução nº. 25, de 25 de abril de 2008; 2) 

Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de Barros: 2.1) Processo nº. 60800.000894/2008-18; 

Interessado: RMC Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda.; 2.2) Processo nº. 

60800.062616/2007-65; Interessado: MAP Logistics Operadora de Transporte Multimodal Ltda. - 

“MAP LOGISTICS”; 2.3) Processo nº. 07-01/091347/1999; Interessado: Savino Del Bene do Brasil 

Ltda.; 2.4) Processo nº. 07-01/06362/1984; Interessado: Panalpina Ltda.; 2.5) Processo nº. 

60800.012960/2007-11; Interessado: Nildefox Logística Internacional Ltda.; 2.6) Processo nº. 

60800.021577/2008-27; Interessado: AVG Logística, Encomendas e Cargas Ltda. – EPP.; 2.7) 

Processo nº. 60800.028825/2008-61; Interessado: Aerojun Transportes Ltda.; 2.8) Processo nº. 

60800.060623/2007-22; Interessado: Conquest Logística e Consultoria Aduaneira Ltda.; 2.9) Processo 

nº. 60800.031124/2008-17; Interessado: Geolink Transportes Internacionais Ltda.; 2.10) Processo nº. 

 



60800.020712/2008-17; Interessado: MS Logistics Ltda.; 2.11) Processo nº. 60800.061313/2007-25; 

Interessado: New Life Cargas Aérea e Marítima Ltda.; 2.12) Processo nº. 60800.028805/2008-90; 

Interessado: Takelog Logística de Comércio Exterior e Corretora de Seguros Ltda.; Votação: 

aprovados por unanimidade; Decisão: aprovados os pedidos de autorização para funcionamento das 

empresas como Agências de Carga Aérea, preliminarmente analisados e deferidos pela 

Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária, atendidos os requisitos legais exigidos para a 

autorização; 2.13) Processo nº. 07-01/94323/01; Interessado: CAM - Serviços Auxiliares de Transporte 

Aéreo Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovado o pedido de autorização para 

funcionamento da empresa como Empresa de Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo, preliminarmente 

analisado e deferido pela Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária, atendidos os requisitos 

legais exigidos para a autorização; 2.14) Processo nº. 60800.036284/2008-44; Interessado: 

Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária; Assunto: Diagnóstico e Tendências de Transporte 

Aéreo de Passageiros; Retirado de pauta pelo Diretor-Relator; 3) Relatoria do Diretor Marcelo 

Pacheco dos Guaranys: 3.1) Processo nº. 60820.000337/2006-99; Interessado: Airtec Serviço Aéreo 

Especializado Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a autorização 

operacional para explorar serviço aéreo especializado nas modalidades aerocinematografia, 

aeroreportagem, aerofotografia e aeroinspeção, tendo em vista que os documentos apresentados estão 

em conformidade com a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-fiscal 

da empresa, conforme estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a matéria em 

questão; 3.2) Processo nº. 07-01/93970/01; Interessado: Central Táxi Aéreo Ltda.; Votação: aprovado 

por unanimidade; Decisão: aprovada a nova autorização operacional para explorar serviço aéreo 

público de transporte não-regular de passageiro e carga na modalidade de táxi aéreo, tendo em vista 

que os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação aeronáutica e que restou 

demonstrada a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido pelas normas legais e 

infra-legais que regulam a matéria em questão; 3.3) Processo nº. 07-01/93008/98; Interessado: Atlas 

Táxi Aéreo Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a nova autorização 

operacional para a exploração do serviço aéreo público de transporte de passageiro e carga na 

modalidade de táxi aéreo, tendo em vista que os documentos apresentados estão em conformidade com 

a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme 

estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a matéria em questão; 3.4) Processo nº. 07-

01/93950/98; Interessado: América do Sul Táxi Aéreo Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; 

Decisão: aprovada a renovação da autorização operacional para a exploração do serviço aéreo público 

de transporte de passageiro e carga na modalidade de táxi aéreo, tendo em vista que os documentos 

apresentados estão em conformidade com a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a 

regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido pelas normas legais e infra-legais que 



regulam a matéria em questão; 3.5) Processo nº. 07-01/93289/99; Interessado: Fretax Táxi Aéreo 

Ltda.; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a renovação da autorização 

operacional para a exploração do serviço aéreo público de transporte de passageiro e carga na 

modalidade de táxi aéreo, tendo em vista que os documentos apresentados estão em conformidade com 

a legislação aeronáutica e que restou demonstrada a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme 

estabelecido pelas normas legais e infra-legais que regulam a matéria em questão; 3.6) Processo nº. 07-

13/3765-89; Interessado: Eta – Empresa de Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: pedido de reconsideração; 

Retirado de pauta pelo Diretor-Relator; 3.7) Processo nº. 60800.054953/2007-89; Interessados: TAM 

Linhas Aéreas S.A. e United Airlines INC; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovado o 

acordo de código compartilhado entre as empresas interessadas, para operar, em conjunto, rotas 

internacionais, dado que foram atendidos os requisitos que regulam a matéria em questão; 3.8) 

Processo nº. 60800.016821/2008-30; Interessados: VRG Linhas Aéreas S.A. e Air Europa Líneas 

Aéreas S.A.; Assunto: aprovação de acordo de código compartilhado; Retirado de pauta; 4) Na 

seqüência, foram incluídos, extra-pauta, os seguintes processos: 4.1) Relatoria do Diretor Alexandre 

Gomes de Barros: 4.1.1) Processo nº. 60800.011731/2008-52; Interessado: Superintendência de Infra-

Estrutura Aeroportuária; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a elaboração de 

estudos para o estabelecimento de um novo padrão operacional para o aeroporto de Guarulhos, de 

forma a permitir a conclusão dos estudos sobre a aplicação do regime de “price cap” e sobre a 

declaração do aeroporto de Guarulhos como aeroporto coordenado, não sendo implantado o regime 

tarifário inicialmente previsto para o aeroporto; 4.1.2) Processo nº. 60800.033416/2008-86; 

Interessado: Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária; Votação: aprovado por unanimidade; 

Decisão: aprovado o Termo Específico de Cooperação a ser celebrado entre a ANAC e a União, por 

intermédio do Comando da Aeronáutica – COMAER, objetivando a prestação de serviços de 

engenharia de infra-estrutura aeroportuária; 4.2) Relatoria da Diretora-Presidente, Solange Paiva 

Vieira: 4.2.1) Processo nº. 60870.001995/2008-74; Interessado: Sétima Gerência Regional; Votação: 

aprovado por unanimidade; Decisão: aprovada a locação do imóvel para instalação da Sétima 

Gerência Regional em Manaus/AM por meio de dispensa de licitação, nos termos do inciso X do 

artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 4.2.2) Processo nº. 60800.050023/2007-26; 

Interessado: Corregedoria; Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: acolhido o Relatório Final 

da Comissão de Sindicância, para arquivar o processo, no âmbito da Agência, nos termos do artigo 

145, inciso I, da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, encaminhando os autos ao Comando da 

Aeronáutica em face da competência legal para apuração dos fatos; 4.3) Relatoria do Diretor Marcelo 

Pacheco dos Guaranys: 4.3.1) Processo nº. 07/01/96184/00; Interessado: Varig Logística S.A.; 

Votação: aprovado por unanimidade; Decisão: o Recurso Administrativo, com pedido de efeito 

suspensivo, foi conhecido em face da tempestividade, da legitimidade e da regularidade formal, tendo 



sido negado provimento, mantendo-se a decisão para que sejam adotadas as providências para a 

recomposição societária da Volo do Brasil S.A., controladora da Varig Logística S.A. Por fim, a 

Diretoria decidiu aprovar, por unanimidade, a indicação de Geraldo Gomes Alves para ocupar o cargo 

comissionado na ANAC, código CGE III, na Sétima Gerência Regional, em Manaus. Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às quatorze horas do dia vinte e quatro de junho do ano 

de dois mil e oito, após o que foi lavrada, por mim, Lenir de Moraes, a presente Ata, que é por todos os 

Diretores presentes lida e assinada. 
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