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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2008 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às quinze horas 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, Lígia Maria Rocha e Benevides, e contou com a presença dos Diretores 

Alexandre Gomes de Barros e Ronaldo Serôa da Motta e da Procuradora-Geral Dalide Barbosa 

Alves Correa, bem como com a participação não-presencial, via teleconferência, do Diretor 

Marcelo Pacheco dos Guaranys. Inicialmente, foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da 

Reunião de Diretoria realizada no dia dezenove de agosto de dois mil e oito. Na seqüência, 

procedeu-se à deliberação dos seguintes processos: Relatoria do Diretor Alexandre Gomes de 

Barros: 1) Processo nº 60800.046336/2008-91; Interessado: Enterprise Projetos Ltda.; Assunto: 

concessão de autorização de funcionamento de empresa como agência de carga aérea, 

preliminarmente analisada pela Superintendência de Infra-Estrutura Aeroportuária - SIE; Decisão: 

aprovado por unanimidade, considerando que a empresa cumpriu as exigências previstas na 

legislação; 2) Processo nº 60800.042272/2008-59; Interessado: F. Rodrigues P. Filho - “Mult 

Service Cargo”; Assunto: concessão de autorização de funcionamento de empresa como agência de 

carga aérea, preliminarmente analisada pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, 

considerando que a empresa cumpriu as exigências previstas na legislação; 3) Processo nº 

60800.038690/2008-41; Interessado: Impacto Logística Ltda.-ME; Assunto: concessão de 

autorização de funcionamento de empresa como agência de carga aérea, preliminarmente analisada 

pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a empresa cumpriu as exigências 

previstas na legislação; 4) Processo nº 60800.029120/2008-61; Interessado: JC Express Transportes 

de Cargas Ltda.-ME; Assunto: concessão de autorização de funcionamento de empresa como 

agência de carga aérea, preliminarmente analisada pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, 

considerando que a empresa cumpriu as exigências previstas na legislação; 5) Processo nº 

60800.020214/2008-74; Interessado: JAT Transportes e Logística S.A.; Assunto: concessão de 

autorização de funcionamento de empresa como agência de carga aérea, preliminarmente analisada 

pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a empresa cumpriu as exigências 

previstas na legislação; 6) Processo nº 60800.020269/2008-84; Interessado: Labanca & Magalhães 

 



Logística Ltda. - “Masterlog Logística - Comércio Exterior e Consultoria”; Assunto: concessão de 

autorização de funcionamento de empresa como agência de carga aérea, preliminarmente analisada 

pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a empresa cumpriu as exigências 

previstas na legislação; 7) Processo nº 60800.026320/2008-61;  Interessado:  Perfil Cargo Ltda.; 

Assunto: concessão de autorização de funcionamento de empresa como agência de carga aérea, 

preliminarmente analisada pela SIE; Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a 

empresa cumpriu as exigências previstas na legislação; 8)  Processo nº 60800.036875/2008-11;  

Interessado:  RG Safe Agenciamento e Transportes Ltda.; Assunto: concessão de autorização de 

funcionamento de empresa como agência de carga aérea, preliminarmente analisada pela SIE; 

Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a empresa cumpriu as exigências previstas 

na legislação;  9) Processo nº 60800.022149/2008-11;  Interessado: SIE; Assunto: procedimentos 

para identificação de passageiros nos aeroportos brasileiros, para embarque; Retirado de pauta 

pelo Relator; Relatoria do Diretor Marcelo Pacheco dos Guaranys: 10) Processo nº 07-01/15679/05; 

Interessado: Air Jet Táxi Aéreo Ltda.; Assunto: outorga de autorização operacional para exploração 

de serviço aéreo público de transporte de passageiro e carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: 

aprovado por unanimidade, considerando que a empresa demonstrou estar em condições de exercer 

a atividade sob o ponto de vista operacional e comprovou sua regularidade jurídico-fiscal; 11) 

Processo nº 07-01/10006/93; Interessado: Pan Táxi Aéreo MS Ltda.; Assunto: outorga de 

autorização operacional para exploração de serviço aéreo público de transporte de passageiro e 

carga na modalidade táxi aéreo; Decisão: aprovado por unanimidade, considerando que a empresa 

demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob o ponto de vista operacional e 

comprovou sua regularidade jurídico-fiscal; 12) Processo nº 07-01/91698/98; Interessado: Perfecto 

Aviação Agrícola Ltda.; Assunto: renovação de autorização operacional para exploração de serviço 

aéreo especializado na modalidade aeroagrícola; Decisão: aprovado por unanimidade, 

considerando que a empresa demonstrou estar em condições de exercer a atividade sob o ponto de 

vista operacional e comprovou sua regularidade jurídico-fiscal; 13) Processo nº 07-01/10850/05; 

Interessado: Arrow Air Inc.; Assunto: abertura de filial em Manaus (AM), conforme Ata da 

Diretoria nº 03, de 15 de julho de 2007; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista a 

manifestação favorável da Superintendência de Serviços Aéreos - SSA; 14) Processo nº 07-

01/12061/05; Interessado: Master Top Linhas Aéreas Ltda.; Assunto: transformação do tipo jurídico 

de sociedade limitada para sociedade por ações e aprovação do respectivo estatuto social, conforme 

ata da reunião dos sócios realizada em 1º de julho de 2008; Decisão: aprovado por unanimidade, 

tendo em vista a conformidade dos documentos apresentados com a legislação aeronáutica, bem 

como a regularidade jurídico-fiscal da empresa, conforme estabelecido nas normas legais e 

infralegais que regulam a matéria, e a manifestação favorável da SSA; 15) Processo nº 



60800.028931/2007-63; Interessados: TAM Linhas Aéreas S.A. e TAP Transportes Aéreos 

Portugueses S.A.; Assunto: adendo ao acordo de código compartilhado; Decisão: aprovado por 

unanimidade, tendo em vista a manifestação favorável das equipes técnicas da SSA e da 

Superintendência de Relações Internacionais - SRI; 16) Processo nº 60800.025115/2008-89; 

Interessado: ANAC; Assunto: instauração de consulta pública com vistas à edição de resolução 

versando sobre a alteração da política tarifária para vôos internacionais com origem no Brasil; 

Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista o que dispõem os arts. 45 do Anexo I do 

Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, e 116 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 

38, de 07 de agosto de 2008. Na seqüência, foi admitido e submetido à apreciação da Diretoria, 

extrapauta, o seguinte processo: Relatoria do Diretor Ronaldo Serôa da Motta: 17) Processo nº 

60800.046275/2008-61; Interessado: OceanAir Linhas Aéreas S.A.; Assunto: alocação de três 

freqüências semanais mistas para Angola; Decisão: aprovado por unanimidade, tendo em vista a 

disponibilidade de freqüências e o resultado do processo seletivo objeto da Audiência Pública 

realizada em 21 de agosto de 2008. Em seguida, foi apresentada extrapauta, pela Diretora-

Presidente, proposta no sentido de ser firmado, entre o Ministério da Defesa, a ANAC e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Termo de Cooperação Técnica com 

vistas à realização de estudos destinados à elaboração de conjunto de propostas e políticas públicas 

contemplando os aspectos da infra-estrutura, governança, regulação e concorrência no setor de 

aviação civil, o que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 

os trabalhos às dezesseis horas e dez minutos, após o que foi por mim, Lígia Maria Rocha e 

Benevides, lavrada a presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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