
  

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 45, DE 13 DE JULHO DE 2010. 

 

Dispõe sobre as orientações à Superintendência de 

Relações Internacionais – SRI para a condução de 

reuniões de consulta aeronáutica. 

 

(Texto compilado) 

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, 

no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 16 da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e 35, 

inciso II, do Anexo I do Decreto nº 5.731, de 20 de março de 2006, 

 

Considerando a conveniência de atualizar e formalizar os procedimentos de preparação para a 

condução de reuniões de consulta aeronáutica, em razão do elevado número de negociações em curso, e 

 

Considerando as orientações de negociação estabelecidas pela Diretoria em sua Reunião 

Deliberativa de 09 de março de 2010,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer, nos termos desta Instrução Normativa, as orientações a serem seguidas pela SRI 

para a preparação e condução de reuniões de consulta aeronáutica. 

 

Art. 2º Sem prejuízo da eventual atuação direta do Diretor-Presidente, fica delegada à SRI a 

condução das negociações para a celebração de acordos e tratados sobre transporte aéreo internacional, 

observadas as diretrizes do Conselho de Aviação Civil – CONAC e orientações gerais da Diretoria da 

ANAC, conforme disposto no Regimento Interno. 

 

Art. 3º De forma a subsidiar a atuação da Superintendência, as reuniões de consulta serão 

precedidas de preparação de documento técnico contendo relatório inicial e instruções que orientarão as 

ações da delegação brasileira. 

 

Art. 4º Concluídos os procedimentos internos da SRI para a preparação dos documentos técnicos, o 

Superintendente de Relações Internacionais incluirá os documentos na pauta da Sessão do Plenário da 

ANAC que anteceder a referida reunião de consulta. 

 

Art. 5º Após as manifestações dos presentes no Plenário da ANAC, o Superintendente de Relações 

Internacionais poderá modificar as instruções a serem seguidas pela delegação brasileira na reunião de 

consulta prevista, mediante aprovação do Diretor-Presidente da ANAC. 

 

§ 1º Os servidores da ANAC designados para integrar a delegação para negociações internacionais 

sobre serviços aéreos deverão pautar suas ações conforme as seguintes instruções gerais: 

 

a) procurar manter o alto nível das relações aeronáuticas entre os dois países; 

 

b) observar os princípios de reciprocidade de direitos; 

 

c) negociar o estabelecimento de livre determinação de capacidade; 

 



 

d) garantir a múltipla designação de empresas; 

 

e) buscar o estabelecimento de cláusula de liberdade tarifária entre os dois países; 

 

f) negociar um quadro de rotas aberto, com pontos intermediários e além livres, e direitos de 

tráfego acessório nos pontos especificados; 

 

g) Buscar incluir provisões de serviços em código compartilhado bilateral e com empresas de 

terceiros países. 

 

h) Na negociação de novos Acordos de Serviços Aéreos ou renegociação de acordos existentes, 

evitar regionalização no quadro de rotas e na capacidade acordados, buscando contemplar 

todos os aeroportos nacionais habilitados a receber serviços internacionais, sem definição de 

aeroportos específicos para esse fim. (Incluído pela Instrução Normativa nº 85, de 17.03.2015).  

 

§ 2º O Superintendente de Relações Internacionais poderá, com a anuência do Diretor-Presidente e 

observância do disposto no parágrafo anterior, estabelecer instruções específicas para a negociação de 

acordos de serviços aéreos com países com os quais não existam operações regulares no momento da 

negociação independentemente da apresentação prévia do relatório inicial e instruções de negociação ao 

Plenário da ANAC.   

 

§ 3° Os resultados das negociações ocorridas nas circunstâncias previstas no § 2º deverão ser 

apresentados na Sessão do Plenário imediatamente posterior à sua realização. 

 

Art. 6º Após apreciação do relatório inicial, das instruções gerais e das específicas pelo Plenário da 

ANAC, o Superintendente de Relações Internacionais encaminhará Nota Informativa ao Diretor 

Presidente da Agência, que, por meio da Assessoria Técnica, dará ciência aos demais Diretores da 

programação de Reuniões de Consultas sobre serviços aéreos.  

 

Parágrafo único. A Nota Informativa deverá conter obrigatoriamente histórico resumido do 

relacionamento aeronáutico com o outro país ou bloco de países, as provisões do acordo vigente entre as 

partes, se houver, as perspectivas da reunião, as instruções que pautarão a delegação brasileira na reunião 

e eventuais manifestações dos presentes ao Plenário da ANAC. 

 

Art. 7º Concluída a negociação do acordo sobre transporte aéreo internacional, a SRI deverá 

encaminhar, em até 3 (três) dias úteis, o Resumo Executivo informando os resultados da reunião ao 

Diretor-Presidente – que dele dará ciência à Diretoria – e à ASCOM. 

 

Art. 8º  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

SOLANGE PAIVA VIEIRA 

Diretora-Presidente 
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PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N° 133, SEÇÃO 1, P. 16, DE 14 DE JULHO DE 2010. 

 


