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Como países continentais, o Brasil e os Estados Unidos possuem uma extensão territorial e uma
população próximas, porém, em termos econômicos o PIB americano de US$20.4 trilhões de dólares,
contra US$2.14 trilhões de dólares do PIB brasileiro, reflete o acerto de políticas públicas que tiveram
significativa influência nesse diferencial.
Considero que a mobilidade e a conectividade entre cidades e estados americanos, proporcionadas pelo
transporte aéreo tiveram indiscutível contribuição no desenvolvimento e na produção de riquezas
americanas.
As frotas de 5.535 aeronaves de linhas aéreas regulares americanas, contra 509 brasileiras, 1.882
aeronaves de linhas regionais, contra 54 brasileiras, 235.000 aeronaves da aviação geral, contra 21.000
brasileiras, 22.000 aeroportos, contra 4.000 brasileiros, 590.000 pilotos, contra 56.000 brasileiros, 3.000
cidades americanas atendidas por linhas aéreas, contra 109 cidades brasileiras, nos dão uma dimensão
do quanto teremos de promover mudanças em nosso sistema, quais desafios deverão ser enfrentados e
o quanto teremos de ser competitivos para oferecer um serviço de transporte aéreo eficiente e acessível
á todos os brasileiros. Exatamente como sempre foi o transporte aéreo nos Estados Unidos.
Ao constatar esse enorme diferencial entre a nossa oferta de transporte aéreo e a dos americanos,
reafirmo que o Brasil tem uma aviação civil menor do que precisa e que o enfrentamento desse desafio
deve iniciar-se com urgência.
O Fórum Brasileiro do Transporte Aéreo pretende reunir empresários, usuários, líderes das entidades do
setor, autoridades aeronáuticas e lideranças políticas para, juntos debaterem problemas, propor
soluções e através da Comissão Permanente da Aviação Civil buscar implementar as mudanças
necessárias para tornar o Sistema de Aviação Civil brasileiro forte, moderno, eficiente e competitivo.
Este será o nosso desafio.
Eng. Ozires Silva
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Sala: 01

SEGMENTO: LINHAS AÉREAS REGULARES E CARGA AÉREA

Coordenador: Eduardo Sanovicz
Mediadora: Ana Quirino
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Sala de Linhas Aéreas Regulares e Carga Aérea
1) Linhas Aéreas Regulares

Problemas e sugestões em 2019:

•

Judicialização do setor aéreo
Lei atual não contribui / Ação com Congresso, entidades de classe para mudança na lei e
estudo.
Verificação da inconstitucionalidade da lei
Resolução 400 - Artigo 42/ Alterar segundo proposta que já está na ANAC – para estar
de acordo com o regulamento internacional / Determinar um patamar para revisão da
mesma
Não há um comitê que envolva entidades que atuem na resolução do problema (OAB/
STF/ IBAER/ ABEAR, etc)

Sugestões:

- Propor junto a ANAC a equalização das melhores práticas internacionais no que concerne a
limitação de responsabilidade estabelecida no Contrato de Transporte em caso eventos
fortuitos ou de força maior, principalmente no que se refere a danos morais;
- Propor a aprovação de instrumento legal junto ao Congresso Nacional a limitação de
responsabilidade estabelecida no Contrato de Transporte em caso eventos fortuito ou de força
maior, principalmente no que se refere a danos morais;
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- Reforçar programas de divulgação da dinâmica do setor de transporte aéreo aos
passageiros no que se refere aos seus direitos e deveres, por meio de cartilhas, vídeos, revistas
de bordo, mídia.

- Criação de um comitê permanente que reúna entidades e empresas aéreas na formatação de
propostas e atuação junto ao poder público e órgãos reguladores.
•

Combustível
Tributação
Mercado fechado (apenas 03 empresas controlam o mercado)
Redução de preço
Falta de reforma tributaria / recolhimento diferente por estado (pleito de equalizar o
teto de ICMS em 12% para todos os estados)

Sugestões:
Concorrência para fornecimento:
- Devido ao arcabouço legal sobre a concessão de aeroportos entre a ANAC e os aeroportos
bem como entre os aeroportos e os distribuidores de combustíveis já estão estabelecidos nos
mesmos existe uma barreira para novos entrantes. Desta forma, deve-se remeter à ANAC uma
recomendação para avaliação deste tema com objetivo de aumentar a concorrência da
sistemática de distribuição principalmente dentro dos aeroportos nacionais;
Precificação: - Devido a sistemática de precificação do QAV utilizada pela Petrobrás, que
considera que o preço do QAV deve ter paridade com o mercado internacional e
adicionalmente agrega outros itens específicos que não estão vinculados diretamente com a
produção do QAV no Brasil, recomenda-se que o setor deve levar esta discussão junto ao MME
visando uma revisão na sistemática de precificação utilizada atualmente pela Petrobrás.
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Tributos
Importação de serviços de manutenção - Tributação Brasil
Serviços - 28,03% de alíquota efetiva, sendo 43,33% quando contratado de paraíso fiscal, como
é o caso dos pagamentos para Emirates, importante fornecedor de manutenção.
Materiais aplicados na manutenção - 4,17% de alíquota efetiva
Sugestões
Não tributação do IRRF e CIDE sobre os serviços, como é realizado em diversos países como
Austrália, Chile, EUA e Reino Unido (vide estudo da pwc em anexo).
Estender a isenção do ICMS do leasing para importação de partes e peças aplicadas em
componentes (como motores) que estão sob regime de admissão temporária. Aqui a
justificativa é que o acessório deve seguir a tributação do principal, se não há tributação na
importação de um motor sobre admissão temporária, não deveríamos tributar as partes e
peças que serão utilizadas na sua manutenção.
Ou outra alternativa é eliminar ao menos a CIDE e manter o IRRF e, no caso do ICMS, permitir
que as empresas possam recuperar os créditos integralmente (hoje a utilização do crédito é
parcial, recuperamos somente cerca de 10% do valor pago)

Segue abaixo as tabelas com os tributos aplicados:

Tributos

Alíquota
Nominal

Alíquota
Efetiva

IRRF

15,00%

17,65%

CIDE

10,00%

10,00%

IOF

0,38%

0,38%

Total

25,38%

28,03%
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Tributos
Paraíso
Fiscal

Alíquota
Nominal

Alíquota
Efetiva

IRRF

25,00%

33,33%

CIDE

10,00%

10,00%

IOF

0,38%

0,38%

Total

25,38%

43,71%

Tributos

Alíquota
Nominal

Alíquota
Efetiva

4%

4,17%

ICMS

•

Infraestrutura
Aeroportuária – cobrança excessiva de taxas / falta de parâmetro / falta de
regulamentação

Concessão – definir a politica de menor programa de tarifação
Falta de infraestrutura nos aeroportos – revisar os novos modelos de concessão com a
participação de todos
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Cargas – Falta de acesso / falta de planejamento pista-armazém / lei de zoneamento não existe um plano de monitoramento relacionado a carga – não há uma política de
policiamento de perímetro.
Falta política / planejamento de obra em sistema colaborativo com a indústria / usuário
/ concessão / ANAC / INFRAERO – avaliação de risco
•

Importação / Exportação
Falta padronização na entrada de peças no Brasil. Cada estado tem uma regra. (Aduana)

Sugestões:
- Levar para a ANAC a necessidade de aperfeiçoamento de política tarifária de procedimentos
não regulada utilizada pelos aeroportos. (exemplos cobrança de utilização de K9 pelos
operadores, cessão de área / uso de equipamento, procedimento de segurança da carga).

- Propor a SAC a realização de estudos com objetivo de alterar a sistemática de concessões de
aeroportos nacionais, tendo como base uma menor política de tarifação de seus serviços ao
contrário de utilizar o maior valor de outorga;

- Levar a SAC e ANAC as seguintes proposições: Utilização de recursos do FNAC para a
adequação da infraestrutura aeronáutica bem como desenvolvimento de estudos para
flexibilização dos requisitos operacionais regulatórios considerando as questões de segurança
pertinentes;
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- Levar para SAC a necessidade de estudos relativos à acessibilidade na área de carga aérea
considerando a possibilidade de desenvolvimento de um melhor zoneamento, as questões de
security e demais temas relacionados com a logística da carga;
- Recomendar junto a SAC/ANAC propostas de aperfeiçoamento de política de Security dos
aeroportos principalmente naqueles aeroportos que realizam transporte de valores;
- Recomendar junto a SAC/ANAC o aperfeiçoamento do planejamento das intervenções nos
aeroportos que tenham impacto operacional para as empresas aéreas e para o passageiro;
- Recomendar a SAC uma proposta de avaliação do desempenho operacional dos órgãos de
controle de fronteira tanto no que se refere ao processamento da carga como de passageiros;
- desenvolver com a SAC/RFB um estudo que contemple os aspectos tributários para aquelas
rotas onde há competição entre as empresas nacionais (121) com as empresas internacionais
(129) visando garantir a manutenção da competitividade entre os distintos operadores aéreos.
Neste tema, pode-se estudar possibilidade quanto à desoneração de alguns processos.
2) Carga Aérea
Excesso de burocracia – carga artigo perigoso
Desburocratização de carga
Extravio de mercadoria e denominação de responsabilidade
Concentração das concessões aeroportuárias em uma única empresa / falta abertura de
mercado
Falta infraestrutura de carga no país e falta de alinhamento de propósito para viabilização de
envio e recebimento de carga nos aeroportos de país.
Falta de plano diretor de carga, falta de aderência a um plano de trabalho a longo prazo
com foco no desenvolvimento
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Sugestões:
- Hoje a concentração da carga aeroportuária fica nas mãos do concessionário, com o
monopólio dos espaços e operações. Isso interfere no custo da operação e na limitação do
espaço. O problema está na falta de gerenciamento de docas e na logística do recebimento e
envio. Sugestão é solicitar para a ANAC rever o trabalho das concessionárias de forma imediata,
estabelecendo um foco de fiscalização na operação diária.
- A discussão de infraestrutura é necessária com a convocação de um grupo de trabalho para
discussão de infraestrutura de carga no Brasil, com poder público, concessionárias, agentes de
carga, companhia aérea nacional e internacional, polícia federal, receita federal e ANAC. Foco
no Brasil, no mercado, negócios, agilidade e redução de custo, compliance. (Tema já discutido
na agenda regulatório item 22 da ANAC)

Questões da operação de Carga Aérea

1. Aplicação da Convenção de Montreal

SITUAÇÃO FÁTICA: Em casos recorrentes de disputas judiciais não são observadas nas
condenações as regras/limites da Convenção de Montreal, da qual o Brasil é signatário e que foi
introduzida à legislação nacional por meio do Decreto 5.910/2009.
ANÁLISE LEGAL/ MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Seja com base no Princípio da Especialidade, seja
com base no Princípio da Legalidade e da Reciprocidade entre os países, os limites
estabelecidos na Convenção devem ser obedecidos e prevalecer perante a legislação
consumerista.
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LEIS OBJETO: CBA
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: inclusão de previsão expressa no CBA determinando a aplicação
dos tratados internacionais nas relações jurídicas decorrentes dos serviços de transporte aéreo
de cargas e pessoas.
2. Extravio de Mercadorias – Responsáveis (exemplos).
SITUAÇÃO FÁTICA: As transportadoras são autuadas, com frequência, pelo extravio de
mercadorias que lhes são entregue consolidado pelos embarcadores, uma vez que a legislação
apenas prevê como responsável o transportador ou o depositário.
ANÁLISE LEGAL: É necessário rever as figuras jurídicas responsáveis pelo processo de
importação e exportação, bem como suas responsabilidades na cadeia de transporte.
MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Ao sofrer autuações por atos que não deu causa, sem
manifestação/envolvimento dos demais envolvidos no transporte durante a fiscalização, a
transportadora sequer tem meios de exercer o direito à ampla defesa, posto que recebeu a
carga consolidada.
LEIS OBJETO: Art. 60 do Decreto-Lei 37/66.
3. Admissão Temporária – Limitação dos Valores de Multas (caráter “confiscatório”)
SITUAÇÃO FÁTICA: As multas por descumprimento dos requisitos de regimes de admissão
temporária e exportação temporária são aplicadas sobre o valor aduaneiro do bem, sem
prejuízo da cobrança dos tributos incidentes, outras penalidades e eventual representação
fiscal para fins penais. Ocorre que, para o setor aéreo a aplicação das multas de 10% e 5% com
base nos equipamentos que ingressam ou saem do país sob regime de admissão temporária
(Ex.: aeronaves, motores, APUS, major parts) fazem com que as multas alcancem valores
absurdos.
ANÁLISE LEGAL/ MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Essas multas em valores aviltantes são
consideradas confiscatórias (para partes e peças aeronáuticas) e, portanto, inconstitucionais. O
STF já fixou entendimento que as multas não superarão o valor do tributo incidente na
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operação.
LEIS OBJETO: Art. 69 e 72, Lei 10.833/03 e art. 711 do Regulamento Aduaneiro.

4. Denúncia espontânea (prezar pela “boa fé”)
SITUAÇÃO FÁTICA: Não aplicação de penalidade para situações desvinculadas da necessidade
de pagar tributos, que não gerem prejuízo ao fisco ou ao controle aduaneiro Ex.: cumprimento
intempestivo de obrigação acessória autônoma (inserção de dados de embarque ou
desembarque)
ANÁLISE LEGAL/JURISPRUDENCIAL: Em 2010 em razão da consolidação da jurisprudência neste
sentido, houve alteração legislativa (MP 497/2010) para afastar tais penalidades. Com a
reformulação do CARF, em um julgamento único decidido por voto de qualidade, houve
alteração no entendimento fiscal e foi proferida a Sumula 126 do CARF afastou a aplicação da
norma aos casos aduaneiros.
MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Não há razão para a não aplicação da denúncia espontânea para
casos em que há, antes de qualquer atividade fiscalizatória, o cumprimento de dever
instrumental. A alteração legislativa, além de premiar a boa-fé, não moverá a máquina pública
com autuações que passam anos sendo discutidas administrativa e judicialmente, e que,
ressalte-se, não causaram dano ao erário ou ao controle aduaneiro.
LEIS OBJETO: Art.102 do Decreto-Lei 37/66; Art. 683 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
6.759/09) e art. 9º da Instrução Normativa 102/94, que pode ser espelhado nas IN 28/94 e IN
248/02.
5. ICMS – Documentação Inidônea
SITUAÇÃO FÁTICA:
Reiteradamente as transportadoras são autuadas por estarem transportando mercadorias com
ausência ou vícios nos documentos fiscais. O problema enfrentado hoje em inúmeros casos é a
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amplitude do conceito de inidoneidade documental, sendo que qualquer simples vício no
documento pode o caracterizar de inidôneo, podendo ser cobrado novamente o ICMS da
transportadora, mesmo em situações que o ICMS já foi recolhido ou que a operação é isenta.
Tal fato faz com que haja confusão entre “erro operacional” e ocorrência do “fato gerador do
tributo”
ANÁLISE LEGAL/ MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Essa situação ofende o art. 3º do CTN que
determina que tributos não se prestam como sanções de atos ilícitos, logo, se mostra
importante uma legislação mais clara e uma atuação diligente dos fiscais ao invés de
simplesmente lançarem de oficio ICMS indevidos, seja por estarem sujeitos à isenção, seja por
já terem sido recolhidos.
LEIS OBJETO: art. 3º e 11 da Lei Kandir (LC 87/96)

6. Extravio de Mercadorias
SITUAÇÃO FÁTICA: A legislação não é clara a respeito do momento do fato gerador, assim, ao
estabelecer é considerada entrada em Território Nacional a mercadoria que constar como
tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira, dá margem a
interpretação extensiva por parte da fiscalização que, não raro, autua as empresas mesmo após
05 anos da chegada da aeronave em que foi manifestada.

ANÁLISE LEGAL/ MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Essa situação ofende vários princípios básicos do
direito, mas em especial ao da segurança jurídica, estabilidade e finitude das
relações/obrigações. O marco legal do dies a quo da decadência neste caso pode ser facilmente
verificado e trazer mais segurança a tal situação.
LEIS OBJETO: Art. 1º e 23 do Decreto-Lei 37/66.

Delta Fox Eventos
Rua Comendador Elias Zarzur, 2190; Alto da Boa Vista, São Paulo/SP - Telefone:
(11) 5041-2088 / 5548-3977

19

7. Transferência entre Filiais
SITUAÇÃO FÁTICA: O caso é simples e recorrente, já definido pelo STJ através da súmula 166,
mas que, em razão de não ter ocorrido a revogação do dispositivo da Lei Kandir, alguns Estados
permanecem cobrando ICMS na transferência de bens entre o mesmo titular.

ANÁLISE LEGAL/ MOTIVO PARA ALTERAÇÃO: Não há transferência de propriedade no
transporte de mercadorias entre filiais de uma mesma companhia, logo não há hipótese de
incidência do ICMS.

LEIS OBJETO: Lei Complementar 87/96
8. Desobrigação da impressão e acompanhamento do CTE e Notas Fiscais junto com a carga
SITUAÇÃO FÁTICA: Para acobertar o trânsito da mercadoria e a efetiva prestação de serviço de
transporte de cargas será impresso uma representação gráfica simplificada do Conhecimento
de Transporte Eletrônico de cargas, intitulado DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte de Cargas Eletrônico), em papel comum, que conterá impressa, em destaque, a
chave de acesso para consulta do CT-e na Internet e um código de barras unidimensional que
facilitará a captura e a confirmação de informações do CT-e pelos Postos Fiscais de Fronteira
dos demais Estados.
ANÁLISE: Atualmente todos os volumes transportados pelas empresas de carga aérea no
mercado doméstico são devidamente etiquetados com a numeração do respectivo cte e
tomador do serviço. Nosso pleito é por retirar a obrigatoriedade da impressão do cte bem como
do acompanhamento físico do CTE e Notas Fiscais e que seja definido, em caso de fiscalização,
um prazo para apresentação dos documentos relativos àquela carga/mercadoria.LEIS OBJETO:
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Revisão da normativa/ Manual do CTE
http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=YIi+H8VETH0=
Manual

de

Integração

Contribuinte

-

Versão

1.0.4c

de

-

25/05/12

(PDF)

Define as especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das
Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de
Conhecimento de Transporte eletrônico - CT-e. Ver histórico de versões
Segurança e Infraestrutura
Definição de um programa/modelo de monitoramento para aeroportos e seus perímetros. Aqui
o objetivo é evitar ações criminosas como tem ocorrido (casos VCP, GRU, GIG, POA etc).
Revisão do plano de segurança existente com o envolvimento da Polícia Federal, ABIN e ANAC
bem como cias aéreas no debate e definição do programa de segurança patrimonial.
•

Problemas em Infraestrutura:

- Falta de estrutura para receber voo cargueiros em muitos aeroportos do país. Não a
segurança de pista, falta de espaço de manuseio e armazenamento de carga, falta de passagem
de carga.
Safety :Como o crescimento do e-commerce e falta de exigência à certificação para operação
de cargas perigosas nesse modal, temos a percepção de que a fiscalização ou multas aplicadas
pela ANAC aos embarcadores de Carga Perigosa oculta é superficial ou não conscientiza o
mercado. Nossa sugestão é que seja definido padrões, treinamentos e regras para
embarcadores (principalmente transportadoras e agentes de carga) que transportarão esse tipo
de carga. Além disso, nossa sugestão é também envolver os principais embarcadores como
corresponsáveis pelo envio de DG Oculto.
Outro tema importante é a tradução das regras ICAO/IATA para o português pois os manuais
hoje somente estão disponíveis em Inglês e Espanhol, o que dificultaria o acesso desse novo
públicos aos padrões e procedimentos.
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Sala: 02
SEGMENTO: LINHAS AÉREAS REGIONAIS

Coordenador: Adalberto Bogsan
Mediador: David Caporali
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O SETOR DA AVIAÇÃO REGIONAL NO BRASIL EM 2019
Relatório de Trabalho
Introdução.
Numa visão geral de se apresentar os problemas atuais, fazer uma análise objetiva para
contextualizá-los e propor soluções, o trabalho foi desenvolvido em 06 (seis) eixos
temáticos: 1) Competitividade; 2) Infraestrutura Aeronáutica; 3) Tributação e Taxas
Aeronáuticas, 4) Econômico e Regulação.
A Aviação Regional tem fundamental importância na alavancagem do desenvolvimento
socioeconômico. Com base em estatísticas é possível verificar que para cada R$ 1 milhão
investido na Aviação Regional há um retorno de R$ 4 a 5 milhões em desenvolvimento,
social local. Ao exposto, partir dos debates realizados o grupo de trabalho de Aviação
Regional elencou neste relatório propostas de ações que visam viabilizar a criação de um
ambiente favorável a este segmento do transporte aéreo para investimento e crescimento,
melhorando a qualidade e oferta de serviços de transporte aéreo em regiões com cidades
de menor porte e que, atualmente, não estão sendo atendidas.
Outro ponto a destacar é que apesar de o Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, ter
estabelecido a Política Nacional de Aviação Civil, o Estado Brasileiro ainda em 2020 deve
readequar os objetivos estratégicos de uma nova “Política Nacional de Aviação Civil”,
(PNAC) devendo ser ajustada ao atual momento e principalmente para os próximos 10 anos
da aviação brasileira, para que seja cumprida e garanta “Eficiência, Transparência e
Segurança”.
A seguir, serão apresentados os problemas, com breves análises e propostas para soluções
direcionadas, a fim de melhorar as condições de competitividade, infraestrutura,
tributação, financiamento e regulação para as nova e futuras empresas de Aviação Regional,
operando sob a certificação 135 que estão realizando o transporte de passageiros e cargas
regularmente.
A seguir apresentamos os pontos identificados como prioritários nos eixos já estabelecidos,
a saber:
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EIXO 1 - COMPETITIVIDADE
1.1 - Problema Empresas de Taxi Aéreo/Linha Aérea Regional, operando no RBAC 135, sua
complexidade e os altos custos para migrar para o RBAC 121.
Como sabemos a CF/88 estabelece que o transporte público é um dever do estado e
direito do cidadão, à medida que o transporte é uma garantia expressa no seu
art. 6º, como direito social, atinente às condições ideais para a promoção básica
da dignidade do ser humano. O serviço é tripartite, considerando que deve ser
administrado e mantido pelos municípios, com investimentos fornecidos em
convênios com estados e governo federal.
Destarte, na Carta Magna não se faz distinção entre tipo de empresas e sua
regularidade de operação.

1.1- Análise

Desde 2003, as empresas de táxi aéreo por serem prestadoras de serviço passaram
por uma grande mudança de exigências visando à aumento da segurança e
inúmeras melhorias, e, em decorrência disso, buscam ampliar sua capacidade de
oferta de serviços aéreos, considerando suas características de capilaridade,
flexibilidade e alcance a quase 3500 municípios brasileiros.
Ao exposto, e numa visão de inclusão, é necessário que a ANAC mude o conceito e
passe o táxi aéreo para um novo grupo, o da aviação comercial.
“Os serviços aéreos de transporte público são prestados, mediante concessão, por
empresas aéreas de linhas aéreas regulares e as empresas aéreas regionais, aí
incluindo e, na nova visão, incluídas as de taxi aéreo, constituindo o grupo da
aviação civil comercial”.
Para o novo conceito da aviação comercial, toda empresa de táxi aéreo passaria a
ser considerada como uma empresa aérea da Aviação Regional.
Que o governo federal crie mecanismo legal, regulamentar e normativo para a
criação da Empresa Aérea Regional com característica genuína, mantendo-se na

1.1 – Solução

atual regulação do RBAC 135, e reveja a atual obrigatoriedade para proceder sua
transição para operação no RBAC 121 como Linhas Aéreas Nacionais Regulares.

EIXO 1 – COMPETITIVIDADE
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1.2 - Problema Abertura e Manutenção de uma Linha Aérea REGIONAL

1.2 – Análise

1.2 – Solução

É de sobejo conhecido as dificuldades e investimentos na implantação de uma Linha
Aérea Regional do tipo “pioneira” (àquela que abriu o mercado da
região/município), especialmente no que se refere às reformas, adequação e
instalações aeroportuárias no tocante à abastecimento, serviços de pátios, estações
de embarque, check in, pessoal qualificado, além da divulgação e promoção da nova
linha. Todo esse processo costuma demandar tempo e vultuosos investimentos, até
a nova ligação se tornar lucrativa.
A experiência passada demonstra que, tão logo uma Linha Aérea Regional do tipo
“pioneira (àquela que abriu o mercado da região/município), se torna lucrativa,
passa a sofrer uma concorrência, em muitos casos, predatória, tornando aquelas
operações deficitárias e desestimulando o operador a investir em novos destinos
pioneiros. Sugere-se que se promova algum tipo de “proteção de investimento”
temporário” para que o operador possa recuperar seus investimentos e continuar
investindo em novas linhas pioneiras.
- Empresa de Linha Aérea Regional que venha a solicitar uma HOTRAN, entre
cidades que não mantém um serviço de transporte aéreo regular possa, de maneira
preferencial, requerer exclusividade do serviço, por um período determinado pela
ANAC, por ter sido enquadrada como Linha Aérea Regular do tipo “pioneira”.
EIXO 1 – COMPETITIVIDADE

1.3 - Problema Empresa de Linha Aérea Regular x Linha Aérea Regional

1.3 - Análise

Ao longo da nossa história, é fato que a experiência nos programas de incentivo
para a Aviação Regional, mostram-se ineficientes, na medida em que as linhas
(rotas) que passam a ser produtivas para as Empresas Regionais que abriram
àquele mercado, imediatamente, começam sofrer uma concorrência que, na maioria
dos casos, inviabilizam a continuidade da manutenção da operação.

Que a SAC/ANAC promova um estudo para se criar uma
regulamentação/documentação do tipo portaria que estabeleça critérios para a
manutenção dessas operações em linhas classificadas como Linhas Aéreas
Regionais em aeroportos regionais.
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1.3 - Solução

Em resumo, torna-se urgente a revisão da Política Nacional de Aviação Civil, com
especial atenção para o estímulo e incentivo ao desenvolvimento da Aviação
Regional, aliás, como propõe o Programa Nacional de Aviação Civil do Governo
Federal.
EIXO 1 - COMPETITIVIDADE

1.4 - Problema Definição de Linha Aérea Regional
Atualmente se faz necessária uma nova definição e entendimento de Linha Aérea
Regional que é de competência da autoridade de aviação civil - ANAC.
1.4 - Análise

1.4 - Solução

É sugerida a seguinte definição: àquela que liga cidades de baixa e média demanda
de tráfego aéreo entre si, ou que conecta cidades de baixa ou média demanda com
outra cidade de alta demanda, podendo ser uma linha conectada à capital daquele
estado.
- Que a ANAC proceda o estudo de viabilidade em se reescrever a definição
proposta.
EIXO 2 – INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA

2.1 - Problema

Exigência regulamentar de existência dos Serviços de Ambulância e Corpo
de Bombeiros em Aeroporto Regional em condição permanente.
Atualmente, um aeroporto classificado como regional pela autoridade de aviação
civil é aquele que atende a cidade considerada de baixa demanda de tráfego aéreo
e servido apenas pela Linha Aérea Regional e pela aviação geral.

2.1 - Análise

2.1 - Solução

Esses serviços de contra incêndio poderão ser requeridos ao município através do
Corpo de Bombeiros local, e ambulância de hospital da Região, devendo estar no
aeroporto em condições totais de operação e atendimento, juntamente com as
equipes de atendimento da emergência, 15 (quinze) minutos antes do pouso
previsto e deixará o aeroporto 15 (quinze) minutos após a decolagem da aeronave
da Linha Aérea Regional.
- Revisão regulamentar da exigência permanente, para uma readequação do
tempo de transição de 15 minutos antes do pouso do voo da Linha Aérea Regional
e 15 minutos após a decolagem da decolagem do mesmo voo.
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EIXO 2 - INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA
2.2 - Problema

Classificação de aeronave regional referente às capacidades mínima e
máxima de assentos

2.2 - Análise

Se faz necessária a revisão pela ANAC da classificação da aeronave regional,
podendo ser àquela que poderá operar com um limite mínimo de até 3 assentos
de no máximo de até 70 (setenta) assentos de passageiros.

2.2 - Solução

- Que a ANAC reestude as dimensões da classificação de aeronave regional e passe
a regular com a nova definição.
EIXO 3 – TRIBUTOS E TAXAS AERONÁUTICAS

3.1 - Problema

Inexistência de Programa de Suplementação Tarifária para voos Voos
essenciais
É sabido que por razões estratégicas e/ou humanitárias, a importância existente
em se atender cidades ou destinos por voos regulares pelas empresas da Aviação
Regional, apesar de não serem rentáveis.

3.1 - Análise

3.1 - Solução

A exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, esses voos designados como
“essenciais” poderão ser suplementados com o retorno do Adicional Tarifário de
pelo menos 1% (um por cento) a ser cobrado sobre o bilhete aéreo de voos
nacionais, internacionais ou àqueles providos pela utilização do FNAC - Fundo
Nacional de Aviação Civil.
- Que a SAC - Secretaria de Aviação Civil, juntamente com a ANAC, estados,
municípios e Empresas Aéreas Regionais, até março de 2020 estudem a
viabilidade de se definir tais localidades e tipos de operação aérea, bem como o
incentivo fiscal.
EIXO 4 – ECONÔMICO E DE REGULAÇÃO

4.1 - Problema

Inexistência de previsão governamental de “Voos de Suplementação
Temporária, em caráter extraordinário”, definidos por instrumento legal.
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4.1 - Análise

4.1 - Solução

É sabido que existem situações excepcionais, tais como o rompimento de
barragens, enchentes, dentre outras condições, que por temporalidade é
necessário o emprego da Aviação Regular para o atendimento da população
empresas e governos.
Nesta condição de excepcionalidade e temporalidade, é necessário o estudo do
caso, à medida daqueles voos considerados deficitários e que não preveem lucro a
curto ou médio prazo, entretanto, por questões humanitárias ou estratégicas
devem ser implantados.
De acordo com critérios definidos pelos governos federal, estadual e municipal, a
SAC juntamente com a ANAC estude a possibilidade e viabilidade em se criar tal
modalidade de classificação de voos os quais poderão ser suplementados por
prazos definidos e/ou estendidos em períodos de pelo menos 3 meses até 24
meses e, eventualmente prorrogados.
EIXO 4 – ECONÔMICO E DE REGULAÇÃO

4.2- Problema

REGULAÇÃO DE UMA EMPRESA REGIONAL

4.2- Análise

Considerando que a atual regulamentação que estabelece uma reserva de
mercado, e a Empresa Aérea Regional ainda não pode operar como Linhas Aérea
Regular nacional ou internacional, não haverá a necessidade desse tipo de
empresa migrar para o RBAC 121, devendo permanecer no RBAC 135.

4.1 - Solução

Que o governo federal por meio da SAC, ANAC, Ministérios do Turismo e da
Economia, estude os mecanismos legais, regulamentares e normativos para a
criação da Empresa Aérea Regional, mantendo-se a atual regulação do RBAC
135 sem a obrigatoriedade em proceder sua custosa transição para operação
como Linhas Aéreas Nacionais Regulares, conforme regras do RBAC 121.

4.2 - Problema

Inexistência de um Sistema de Controle do Serviço de Transporte Aéreo
Regional.

4.2 - Análise

Atualmente, não existe mecanismos eletrônicos de controle das empresas, de
maneira sistêmica.
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4.2 - Solução

Que a ANAC estude a necessidade do estabelecimento de regulação sobre a
obrigatoriedade das empresas Aéreas Regionais apresentarem seus controles e
monitoramentos, por meio de mecanismos do tipo relatório mensal de
desempenho operacional, à fim de acompanhamento e monitoramento da saúde
das empresas.

4.3 – Problema

Inexistência do CONSELHO PERMANENTE DA AVIAÇÃO REGIONAL

4.3 – Análise

4.3 - Solução

4.4 - Problema

Apesar de se existir o CONAERO, se faz necessário a criação de um conselho
permanente para se proceder reuniões calendáricas para proceder estudos,
análises e implementações de medidas no SAC - Sistema de Aviação Civil
Brasileiro.
O Conselho deverá ser composto por 1 (um) membro da ANAC, 1 (um) membro
da SAC, 3 (três) membros das Empresas Aéreas Regionais, 1 (um) membro das
Empresas Aéreas Regulares, 1 (um) membro de cada entidade (associações) dos
segmentos Regular e Regional e Táxi Aéreo, e (1) membro dos Ministério da
Infraestrutura e (1) do Turismo e do COMAER.

OUTRAS QUESTÕES DEBATIDAS
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Também foram debatidos outros temas em eixos complementares aos 4
anteriormente registrados tendo ações a serem implantadas e estudadas em
caráter emergencial pelos órgãos do governo federal, SAC, ANAC, DECEA,
INFRAERO e empresas aéreas e de táxi aéreo, a saber:
As dificuldades e os altos custos para que uma empresa de taxi aéreo que opere
em linhas sistemáticas

4.4 - Análise

1. Introdução sobre a importância estratégica do setor, definindo a Aviação
Regional com operações 135 Regulares/Agendadas – Passageiro e Carga;
2. Tarifas Aeroportuárias: utilização do FNAC ou isenção àqueles para
aeródromos públicos e privados que necessitam de integração nacional;
3. Taxas de Navegação e Comunicação: utilização do FNAC ou isenção para
operações das Empresas Aéreas Regionais;
4. Isenção do ICMS para combustível nas operações algumas linhas a serem
operada pelas empresas Aéreas Regionais;
5. Linhas de Financiamento: Criação de Instrumento Legal pelo Ministério
da Economia tais como linhas de crédito por meio de mecanismos:
a. FNAC;
b. BNDES;
c. Debêntures Incentivadas.
6. Aspectos Regulatórios:
a. Isenção de requisito de aeronavegabilidade para operação de
aeronaves com 12 passageiros em aeronaves monomotoras
(RBAC 23);
b. Redução da carga de treinamento de voo com dispositivos de
treinamento.
7. Estudo de viabilidade quanto a abertura de possibilidade de operação
hidroaviões em Linhas Aéreas Regulares, fomentando o modelo da
aviação comercial do táxi aéreo como Empresa Aérea Regional em
operação em regiões como Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilha Bela,
Amazônia Legal, dentre outras;
8. Estudar a viabilidade de autorização de operação regular em aeródromos
privados (CBA L7565, Artigo 30, § 2°);
9. Permissão de cadastramento de equipamentos diferentes nas rotas,
dando flexibilidade no uso de diferentes aeronaves com base na demanda
diária;
10. Estabelecimento de prazos para obtenção de respostas e implantação das
ações.
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Sala 03
SEGMENTO: AVIAÇÃO GERAL E INDUSTRIA AERONÁUTICA

Coordenador: Humberto Gimenes Branco
Mediador: Rogério Marques
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Fórum Brasileiro do Transporte Aéreo – 5 e 6 de novembro
São Paulo – SP
Estratégia: Dado o impacto da aviação na economia, recoloca-la, imediatamente, a serviço do
desenvolvimento nacional. Trata-se do segmento responsável pela integração de mais de
2.500 aeródromos em todo o país, 100% da aviação de instrução, toda a aviação agrícola,
aviação particular para os negócios, de segurança pública, aerolevantamento geofísico e
turismo.

A aviação geral deve estar na mais alta agenda do desenvolvimento nacional. Para isso, o
governo e o Estado brasileiro deve contar, nos seus quadros do Ministério da Infraestrutura e
na Agência Nacional de Aviação Civil, com formadores de opinião, técnicos qualificados e
profissionais que entendam profundamente da sua operação para fazer as estratégias saírem
do papel e virarem realidade. Há que se eliminar quaisquer vestígios do amadorismo, corrupção
e incompetência que pautou a direção dos órgãos civis responsáveis pela aviação brasileira nas
últimas décadas. Os efeitos da incompetência e da ignorância na matéria aeronáutica, por
membros das autoridades nomeados por interesses políticos são verificáveis e incontestáveis:
jamais a aviação geral teve suas operações tão degradada como hoje.
Estamos falando de um setor que se dilapidou quase totalmente: nunca se operou tão pouco,
jamais a frota de aeronaves foi tão pouco usada, jamais se vendeu tão pouco combustível (em
2019 encontraremos o pior cenário de venda de AVGAS dos últimos 19 anos, segundo dados da
ANP – Agência Nacional do Petróleo), jamais os pátios dos aeroportos estiveram tão vazios e
nunca o Brasil formou contingente tão inexpressivo de novos aviadores como em 2018. A
incompetência e o descaso das autoridades, particularmente da ANAC, não poderia ter
produzido indicadores objetivos tão negativos como os que são observáveis atualmente. E isso
tem motivo: amadores e incompetentes a frente da administração devastaram a atividade.
Fatos: somente 50% da frota da aviação geral está com sua manutenção em dia, apta ao voo
(US$ 1 bilhão de patrimônio subutilizado); vende-se 50% do volume de AVGAs que se vendia há
10 anos; forma-se, hoje, 30% do total de aviadores que se formava na média dos últimos 6
anos; das mais de 35 indústrias aeronáuticas leves já existentes no Brasil, hoje restam 5 em
efetivo funcionamento; redução dramática no volume de operação em aeroportos, oficinas de
manutenção aeronáutica, distribuidores de peças e componentes e escolas de aviação. Esses
indicadores são suficientes para qualificar a péssima administração do segmento nesses últimos
anos.
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PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS: REQUISITOS PARA A
RETOMADA DO SEGMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL
1) Refazer e implantar uma Política Nacional de Aviação crível, técnica, objetiva e inclusiva,
que leve em conte todos os setores da aviação, não só as operações regulares.
Há que se redefinir, imediatamente, uma política nacional para a aviação brasileira,
embasada no binômio segurança, otimização da frota, com vistas à máxima e imediata
integração nacional, tendo em vista o definido no Decreto 6780/2009.
Deve-se reconhecer nesta política as características inerentes ao território e economia
brasileira e as tecnologias já disponíveis, assumindo-se que a aviação geral é o modal
integrador e básico para do desenvolvimento nacional, assim como o celeiro para toda a
formação de mão de obra para o setor como um todo.
No caso da aviação geral, há uma questão absolutamente relevante, até aqui ignorada no
âmbito das políticas públicas: A Parte 2 do Anexo 6 da ICAO é desconhecida e
desconsiderada para a definição de políticas e regulação e isso deve ser corrigida
imediatamente: “Some international general aviation operations may be performed by
crews less experienced and less skilled than commercial civil aviation personnel. Equipment
installed in some general aviation aircraft may not meet the same standard as in
commercial in transport aircraft, and general aviation operations are subject to less rigorous
standards and conducted with a greater degree of freedom than is found in commercial air
transport operations. Because of this, ICAO recognizes that international general aviation
pilots and their passengers may not necessarily enjoy the same level of safety as the
farepaying passenger in commercial air transport. Part II of the Annex, however, was
designed specifically to ensure an acceptable level of safety to third parties (persons on the
ground and persons in the air in other aircraft). Thus, operations involving commercial and
general aviation aircraft in a common environment are required to adhere to the minimum
safety standards.”
Ou seja, trata-se da necessidade de exigir, oferecer e cobrar da operação da aviação geral o
que ela pode, por princípio, atender. A super-regulação sufoca a aviação geral e a torna
operacionalmente impraticável.
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2) Rearticular os órgãos responsáveis pela regulação, operação e segurança da aviação
brasileira
Redefinir os novos papéis e a estrutura organizacional necessárias para que as entidades
governamentais federais, estaduais e municipais atuem de forma sistêmica para a
consecução da política, em particular em relação à SAC, ANAC e DECEA. As fronteiras dessas
entidades devem ser definidas e suas ações totalmente integradas, dando total coerência,
fluidez normativa, no menor custo para o pagador de impostos. Para tanto, os dirigentes,
tanto do Executivo quanto da Agência Reguladora e dos órgãos de controle do tráfego
aéreo devem, obrigatoriamente, conhecer as particularidades da aviação geral. A Aviação
Geral não pode ser regulada por mera consequência da regulação aplicável à aviação
regular (RBAC 121 e RBAC 135).
3) Formação Aeronáutica
Reformular toda a formação básica de pilotos, comissários, mecânicos e controladores de
tráfego aéreo. O papel governamental é definir e cobrar os requisitos mínimos de conteúdo,
físico e psicológicos, flexibilizando ao máximo as metodologias e burocracia envolvida em
toda a cadeia de formação, levando-se em consideração as particularidades das diferentes
atividades que serão desempenhadas, atribuindo requisitos e complexidade proporcionais
às atividades que serão efetivamente executadas. As partes interessadas, principalmente as
escolas, profissionais da aviação e futuros demandantes dessa mão de obra, devem,
obrigatória e efetivamente, ser envolvidos na definição desses requisitos. Os usuários finais
devem fazer parte de toda e qualquer definição ou revisão que os afetem, o que hoje não
ocorre. Adicionalmente, deve-se ter sempre em vista o papel preponderante das atividades
de aerodesporto para a disseminação da cultura aeronáutica brasileira, as atividades
relacionadas ao aerodesporto devem receber cuidadosa atenção por parte de todos os
órgãos responsáveis pela aviação nacional.
O Brasil possui características climáticas e geográficas que o habilitam naturalmente a ser
celeiro de formação de mão de obra para a aviação não só local, mas global. São conhecidos
os casos de companhias aéreas e operadores de aviação executiva mundiais que já
buscaram escolas no Brasil para formar ou qualificar centenas de aviadores, sem, contudo,
ter sido possível contratar serviços no Brasil, simplesmente porque o sistema de instrução
brasileiro não é compatível tecnologicamente com o que se opera no mundo desenvolvido,
bem como porque o uso da língua inglesa em exames práticos ou teóricos não é viável nem
autorizado pela ANAC, o que além de desperdício é vergonhoso, dado que a aviação é uma
atividade praticada, globalmente, na língua inglesa.
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4) Colocar em funcionamento um verdadeiro sistema nacional de aviação civil
Redefinir o sistema nacional de aviação civil atual, para outro que possa trabalhar a
legislação, estrutura, processos e sistemas das entidades governamentais no nível federal,
estadual e municipal, dando coerência, fluidez, segurança, incentivo e baixo custo ao setor
de aviação. Esse sistema deve estar subordinado a uma estrutura ministerial
suficientemente forte para ter poder técnico, político e financeiro, sob a gestão de
especialistas do setor na sua liderança e, em hipótese alguma, por amadores,
incompetentes na matéria ou apaniguados políticos, como tem sido a norma e não a
exceção. Nenhuma autoridade aeronáutica respeitável no planeta é dirigida por
profissionais que não conheçam profunda e operacionalmente o setor aéreo.

Medidas para a retomada da Aviação Geral
a) Desburocratizar e simplificar a cadeia de valor: Tendo em vista o Com o Decreto
10.139/2019, já se tem o instrumento legal para revisar e eliminar todo tipo de barreiras
burocráticas, regramentos irrelevantes e inúteis, que hoje encarecem a atividade,
tornando-a cara e improdutiva. Proprietários e pilotos de aeronaves, bem como
proprietários de oficinas e escolas devem estar incentivados para o exercício das suas
atividades, e para isso há que se implementar uma rápida, urgente e vigorosa revisão de
todo tipo de burocracia que sufoca todo o sistema de aviação: revisão, redução ou
eliminação de impostos, taxas, tarifas, custos injustificados, regras para instalação de
equipamentos e treinamento de pessoal do setor, bem como das atividades
empresariais desempenhadas, levando-se em consideração a absoluta necessidade de
retomada das atividades. A aviação é um setor meio e não um setor fim para ser alvo de
taxações e burocracias infindáveis como ocorre atualmente.
As regras centrais, que remanesçam, devem sempre estar embasadas em referências
internacionais consagradas, estudos científicos ou estatísticas válidas para que não se
repita mais, no Brasil, o surgimento de padrões regulatórios desnecessários, com pouca
ou nenhuma conexão com as melhores práticas internacionais. Em outras palavras, ao
se observar o regramento aplicável nos Estados Unidos da América, Austrália, Canada e
até mesmo na América do Sul (Argentina e Uruguai), o Brasil deve simplificar
imediatamente as regras aplicáveis à operação da sua aviação geral, em particular o
RBHA 91 e a infinidade de Instruções Normativas, Resoluções e procedimentos que
encarecem a operação, agregam custo e não afetam em absolutamente nada a
segurança operacional.
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b) Tornar o Ministério da Infraestrutura o núcleo da articulação das ações dos principais
órgãos do setor aéreo para que haja rápida e contundente desburocratização,
eliminação de redundâncias regulatórias, com atribuição de responsabilidades para
quem é competente para torna-las realidade e executá-las.
A aviação geral deve estar presente nas prioridades de agenda das principais
autoridades do setor, particularmente a ANAC, SAC e Ministério de Infraestrutura. O
volume de pendencias, erros e omissões do passado só será resolvido na velocidade
necessária com o emprego de recursos que deem conta de resoluções nos prazos
necessários. A aviação geral deve estar representada junto ao CONAC – Conselho
Nacional de Aviação Civil e quaisquer outros fóruns oficiais de decisão sobre as
operações da aviação brasileira.
c) Os instrumentos legais para a concessão de aeroportos, bem como a liberação
tarifária hoje aplicável aos aeroportos brasileiros devem ser corrigidos e calibrados: a
operação aeronáutica é dependente do acesso das aeronaves da aviação geral à
infraestrutura aeroportuária. Os aeroportos são úteis quando estão sendo amplamente
usados por todos os segmentos da aviação, incluindo a aviação geral. Os atuais
contratos de concessão desprezam quaisquer incentivos e obrigações dos
concessionários à aviação geral. Isso deve ser imediatamente corrigido. A Aviação Geral
deve estar contida nos requisitos de prestação de serviços por parte dos operadores
aeroportuários que por sua vez devem ser incentivados a oferecer serviços de
atendimento compatíveis com a baixa complexidade da aviação geral, implicando em
menores custos e, por conseguinte, menores preços e tarifas.
Deve-se definir políticas e regulamentos que garantam acesso da aviação geral aos
aeroportos, em condições operacionais adequadas e a custos razoáveis. Hoje, a
liberdade tarifária aplicada pela ANAC, mal gerenciada como foi e ainda o é,
literalmente expulsou a aviação geral dos aeroportos, impedindo suas funções
essenciais de servir à aviação e à sociedade.
d) Incorporação de novos aeroportos à rede nacional, com incentivos para que
aeródromos privados existentes possam oferecer serviços à aviação, promovendo
mais concorrência e alternativas para toda a aviação.
Num país com as dimensões do Brasil, mesmo que se dobre o atual número de
aeroportos atendidos pela aviação regular, a aviação geral continuará a ter papel
indispensável à ligação nacional, à segurança pública, à formação de mão de obra e ao
deslocamento de pessoas e bens em todo o território, de forma conectada aos grandes
centros urbanos.
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O Brasil tem a possibilidade de ampliação imediata e significativa da oferta de
aeroportos, adicionando aeródromos privados à rede de infraestrutura, desde que não
haja a necessidade de reversão de patrimônio privado à União. O país já possui 2.500
aeródromos homologados, mas somente pouco mais de 1/5 deles são públicos. Há que
se incentivar os proprietários dos aeródromos privados para que ofereçam suas
infraestruturas ao setor, ampliando a oferta, aumentando a concorrência, a segurança e
reduzindo preços. O excesso de regulação, burocracia e fiscalização punitiva
desincentivo a expansão da oferta de infraestrutura.
e) Desintermediação e desoneração do setor de distribuição de combustíveis e
lubrificantes, e ampliação da base de consumo: um mercado grande como o brasileiro
permite múltiplas formas de distribuição de combustíveis, que podem variar de acordo
com o segmento, porte da aviação e localização geográfica. A aviação geral leve
brasileira deve poder investir em infraestrutura própria para o auto abastecimento das
suas aeronaves (como em hangares privados, clubes de voo, associações e
cooperativas). A conexão direta entre distribuidores e consumidores finais já tem o
potencial de desintermediar imediatamente a cadeia de distribuição, reduzir custos,
dinamizar processos, reduzir carga tributária, aumentar a segurança e reduzir preços
finais em pelo menos 35%, imediatamente. Para isso, basta que seja simples a instalação
de tanques de auto abastecimento, especialmente de AVGAS, em qualquer aeroporto,
rompendo cartéis e oligopólios que hoje distorcem preços e abusam de posição
dominante contra operadores individuais de aviação geral.
f) Rápida Modernização da Frota de Aeronaves da Aviação Geral brasileira: pode-se dizer
que a frota brasileira de aeronaves da aviação geral leve encontra-se, pelo menos, 30
anos defasada do ponto de vista tecnológico, em relação a congêneres internacionais.
Isso porque o excesso de regulação criou um cipoal de procedimentos, regras e
obstáculos que praticamente tornaram inviável a modernização da frota, inclusive para
a instalação de equipamentos comprovadamente importantes para a segurança
operacional. Uma frota antiga e não modernizada é uma frota menos eficiente e, o que
é mais importante, menos segura. Proprietários de aeronaves devem ser incentivados
pela desburocratização, redução tributária, custos logísticos e alfandegários para que
modernizem suas aeronaves, melhorando a qualidade da frota, aumentando sua
eficiência, durabilidade, confiabilidade e, acima de tudo, sua segurança. Para isso,
políticas e regulamentos devem ser simplificados de modo a que toda a frota brasileira
possa usufruir de tecnologias que se difundem globalmente em nome da qualificação e
do aumento da segurança das suas operações. Naturalmente, a qualificação das oficinas
e dos técnicos será produto natural do impulso de mercado.
Aqui nesse tópico entra a absoluta prioridade de resolução da segurança regulatória
para a operação de aeronaves ditas “Experimentais”, que hoje representam mais de
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30% da frota brasileira e que, por insegurança jurídica, encontram-se impedidas de
operar devido às restrições ao sobrevoo de áreas densamente povoadas. Tais restrições
são inaceitáveis e rapidamente solucionáveis com simples cópias, no regramento
brasileiro, do disposto no regramento norte-americano (FAR 91.319 em combinação
com o FAA Order 8130.2J).
g) Brasil como celeiro para a formação de aviadores para o mundo: Hoje o mundo passa
por restrições severas na oferta de aviadores. O Brasil, pelas suas características
geográficas e meteorológicas possui todo o potencial para se tornar celeiro de aviadores
do mundo todo, ativando o mais nobre papel que a aviação geral cumpre – a formação
de novos aviadores. Para isso, a política nacional deve promover medidas imediatas
para tornar o país atraente para que escolas de voo nacionais e estrangeiras se instalem
e expandam suas atividades em território nacional, efetuando-se clara distinção entre a
formação oferecida para alunos que se destinarão à aviação comercial daqueles que
operarão na atividade privada.
h) Flexibilização das formas de vinculação de prestação de serviços por profissionais da
aviação sob o RBHA 91 e RBAC 145: a Lei do Aeronauta é totalmente inadequada à
realidade das relações trabalhistas para operadores sob o RBHA 91, incluindo escolas de
aviação e Aeroclubes (RBAC 141/142), assim como os requisitos trabalhistas afetam
negativamente as operações das oficinas de manutenção, impedidas de contratar
especialistas de forma temporária e flexível. A atuação desenfreada de sindicatos, que
aplicaram à atividade de instrução regramento inflexível e desproporcional, causaram
prejuízo aos instrutores, às escolas e aos alunos. Não se advoga pela desproteção dos
instrutores, mas suas relações de trabalho com as escolas devem ser proporcionais e
flexíveis, adequadas em termos de custos e relações especificas de trabalho.
i) Revitalização imediata da indústria aeronáutica leve, experimental e das atividades de
aerodesporto: A autoridade aeronáutica deve corrigir as imperfeições normativas que
mais afetam a indústria aeronáutica leve e experimental no Brasil, reduzindo ou
eliminando burocracias desnecessárias, resolvendo definitivamente o sobrevoo de áreas
densamente povoadas por aeronaves experimentais, enxergando o valor do setor e
valorizando a atividade como parte fundamental da cadeia de aviação civil brasileira.
Acelerar as condições para a emissão dos certificados de aeronaves leves esportivas
especiais. O mesmo se aplica às atividades do aerodesporto, cuja manutenção e
expansão é parte central da estratégia de fortalecimento do setor aéreo como um todo.
Adicionalmente, garantir à indústria, pelo menos, os mesmos benefícios e reduções
tributarias concedidos à indústria de aviação comercial e executiva destinados à
exportação.
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j) Controle de Tráfego Aéreo amigável e competente para servir a aviação geral, não
para restringi-la: Hoje, o serviço de controle de tráfego aéreo brasileiro deixa muito a
desejar em relação àquilo que poderia fazer para bem atender a aviação geral,
particularmente tendo em vista as tarifas que lhe são cobradas. Hoje os serviços são
caros e precários, quando deveriam ser baratos e confiáveis. O espaço aéreo brasileiro
deve torna-se amigável a aviação geral: as aerovias devem voltar a ter suas altitudes
inferiores reduzidas (para o FL 055 – FL 065), de modo que voos possam ser assistidos
com mais segurança; a submissão de planos de voo deve passar a ser imediatamente
integrada às dezenas de serviços eletrônicos, websites e aplicativos, brasileiros ou
estrangeiros, já disponíveis e usados em todo o mundo ocidental, que eliminam a
necessidade de qualquer contato com salas de tráfego, bem como erros ou
interpretação humana; a instalação de transponders ou equivalentes com tecnologia
ADS-B deve ser incentivada em nome da segurança, com eliminação de impostos de
importação (ao usuário final) e facilitação de instalação (pequena modificação, com
mera anotação em cadernetas de célula), o que melhorará automaticamente a precisão
e a capacidade de gestão do tráfego aéreo por parte do controle de tráfego, bem como
entre os próprios pilotos. Os órgãos de controle de tráfego aéreo devem incentivar a
frequente interação dos seus controladores e planejadores com a operação real da
aviação geral, tornando-os capazes de compreender as capacidades instaladas dessas
aeronaves, sua performance e demandas operacionais. Para isso, novamente, é
necessário que os formuladores de políticas públicas e gestores de agências reguladoras
conheçam bem as operações da aviação geral, suprimindo a ignorância na matéria que
hoje impede o diálogo e a produção de soluções simples com elevado impacto na
eficiência, redução de custos e aumento da segurança operacional.

k) Aviação Pública como prioridade: Reativação, na ANAC, de um setor que atenda a
aviação pública (RBAC 90) face às suas especificidades e atuação no socorro e proteção
da sociedade brasileira.
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SALA 04
SEGMENTO: AVIAÇÃO EXECUTIVA E ASAS ROTATIVAS

Coordenador: Flavio Pires
Mediador: Raul Marinho
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Fórum Brasileiro do Transporte Aéreo – 2019
Aviação Executiva
Principais notas referentes às novas demandas do setor

1. Deixem a Aviação Geral/Executiva Voar
1.1 Acesso ao espaço aéreo
Combater as dificuldades enfrentadas com as autoridades de ATC em relação a:
•

Gerenciamento do tráfego aéreo, que privilegia a operação de linha aérea em
detrimento da Aviação Geral/Executiva. Mesmo em situações em que as Regras de
Tráfego Aéreo garantiriam prioridade para uma aeronave da Aviação Geral/Executiva, o
ATC frequentemente concede a preferência para a aeronave de linha aérea;

•

Falta de conhecimento específico do ATC sobre as particularidades da Aviação
Geral/Executiva, em especial em relação à performance dos jatos de longo curso e dos
helicópteros, o que impede um sequenciamento mais eficiente. Como o foco no ATC são
as aeronaves de linha aérea, os controladores usualmente adotam parâmetros de
desempenho das aeronaves deste segmento, desconsiderando que as aeronaves da
Aviação Geral/Executiva possam ter parâmetros bastante diferentes para poder cumprir
os procedimentos de tráfego aéreo.

•

Necessidade de haver mais flexibilidade nas políticas e procedimentos de tráfego aéreo
relacionados à Aviação Geral/Executiva.
o Ex.#1: Helicópteros com plano de voo IFR para Congonhas e com a destinação
final de um heliponto privado na cidade de S.Paulo, que são impedidos de alterar
o plano e dirigir-se diretamente ao heliponto. O ATC costuma exigir que o
helicóptero complete o pouso em Congonhas para, posteriormente, decolar para
o destino no heliponto.
o Ex.#2: Para procedimentos de saída e chegada de aviões de alto desempenho
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baseados em aeroportos VFR que acessam o espaço aéreo IFR, seria
recomendável o uso mais frequente de vetoração pelo ATC, em substituição à
obrigatoriedade de cumprir procedimentos com o uso das REAs. No caso deste
exemplo, a flexibilização traria não só economia de tempo e de recursos, como
também aumentaria a segurança de toda operação VFR que utiliza as REAs,
muito utilizada pelas aeronaves de instrução e as operadas por pilotos privados.
NOTA: Após a realização do Fórum, relatamos as situações acima ao SRPV-SP, que
nos informou que estas questões foram contempladas na reformulação da Terminal
São Paulo (projeto “TMA-SP Neo”), e que haverá flexibilização operacional na
entrada em vigor dos novos procedimentos em setembro de 2020.
1.2 Realizar investimentos para a melhoria da infraestrutura aeroportuária destinada à
Aviação Geral/Executiva:
•

Não permitir a redução da infraestrutura existente, em especial fora dos grandes
centros urbanos. Precisamos modernizar e garantir condições mínimas de segurança
operacional para os aeródromos utilizados pela Aviação Geral/Executiva nas pequenas e
médias cidades do Brasil; e

•

Manter a operação do Campo de Marte em São Paulo para asa fixa e rotativa. Neste
caso específico, uma eventual interrupção das operações traria consequências
catastróficas para toda a Aviação Geral/Executiva do país, uma vez que o Campo de
Marte é fundamental para realizar a ligação do maior centro comercial e financeiro
brasileiro com o restante do país. Precisamos deixar claro que não existe aeroporto
substituto viável para o Campo de Marte – que, por suas características únicas de
localização próxima à região central de São Paulo, é a única alternativa para a operação
da Aviação Geral/Executiva.
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1.3 Garantir, no longo prazo, a capacidade aeroportuária para o atendimento à Aviação
Geral/Executiva:
•

Manter, nas futuras privatizações de aeroportos pretendidas pelo Governo Federal, a
reserva obrigatória de espaço para a operação da Aviação Geral/Executiva; e

•

Ampliar as reservas de espaços para a Aviação Geral/Executiva nos pátios dos
aeroportos atuais, em especial nos grandes hubs utilizados pelas empresas de linha
aérea, mantendo as operações da Aviação Geral/Executiva em todos os horários do dia.

2. Carga Tributária
2.1 Combater as iniciativas legislativas relacionadas à incidência de IPVA sobre aeronaves na
reforma tributária em discussão pelo Congresso Nacional. Prestar esclarecimentos aos
congressistas quanto à ineficácia da tributação da propriedade de aeronaves à luz das
experiências negativas que outras nações tiveram no passado.

2.2 Lutar pelo fim da incidência de IRRF sobre o pagamento de:
•

Serviços de manutenção prestados no exterior e destinados a empresas brasileiras;
e

•

Treinamento de pilotos para obtenção inicial e revalidação de habilitações.

2.3 Lutar pelo fim da cobrança das TFACs para cheques no exterior (hoje em mais de R$13mil)
quando não há deslocamento de servidor da ANAC.
Obs.: Esta cobrança é um resquício de um modelo não mais utilizado pela autoridade
regulatória, em uma época em que o INSPAC brasileiro era designado para checar o
piloto no exterior. Atualmente, a ANAC designa checadores credenciados no próprio
Centro de Treinamento, não mais existindo a necessidade do deslocamento de INSPACs.
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3. Preço dos combustíveis aeronáuticos
3.1 Estimular o aumento da concorrência no setor, permitindo a entrada de mais empresas
distribuidoras de combustível.
3.2 Permissão de acesso às pequenas empresas distribuidoras à infraestrutura de distribuição
de QAV por tubulação nos principais aeroportos do país.
3.3 Adoção de uma política pública para a distribuição de AVGAS para a região N/NE/CO.
4. Dificuldades com as autoridades aeronáuticas
4.1 Disponibilização pelos órgãos públicos (SAC, ANAC e DECEA) de dados estatísticos
completos e confiáveis para o setor da Aviação Geral/Executiva.
4.2 Aplicação da Nova Lei do Aeronauta e da regulamentação sobre fadiga:
•

Buscar nivelamento com experiência de outros países; e

•

Não aplicação da Lei do Aeronauta para operação privada (RBHA-91), como funciona no
modelo FAA.

4.3 Permissão da migração de LOAs PBN e RVSM entre operações regidas pelo RBHA-91 e pelo
RBAC-135. Atualmente, quando uma aeronave muda de categoria (de TPP para TPX ou viceversa) é requerida a recertificação das autorizações PBN e RVSM.
4.4 Permitir a aplicação de provas para certificação de proficiência em inglês pelos Centros de
Treinamento no exterior, aproveitando as viagens de pilotos para os exames de obtenção
ou revalidação de habilitações.
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Sala: 05
SEGMENTO: MANUTENÇÃO AERONÁUTICA

Coordenador: Elson Dias Sterque Júnior
Relator: Jésus Antonio Martins Gomes
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PROBLEMAS APRESENTADOS:
01- Não fornecimento ou dificuldade de compra de manuais de manutenção de componentes
fabricados no exterior, criando reserva de mercado para esses fabricantes, inviabilizando a
manutenção, reparo ou inspeção desses componentes no Brasil em aeronaves de matrícula
brasileira, causando sérios prejuízos para as atividades de manutenção aeronáutica no país.
Essa situação está afetando a segurança de voo, uma vez que está favorecendo a
informalidade;
02- Falta de padronização entre Gerências Técnicas de Aeronavegabilidade e entre Servidores
da ANAC na aplicação da legislação (requisitos) em inspeções e auditorias, com excesso de
poder discricionário e falta de isonomia nas decisões, gerando insegurança jurídica. Como
exemplo, aconteceu em certa ocasião que um INSPAC Aeronavegabilidade da Gerência
Técnica de São Paulo cobrou requisito de certificação de aeronave recentemente aprovada
pela GGCP;
03- Empresas importando com benefício do ATO COTEPE sem que o item importado faça parte
do escopo da lista de capacidades da organização de manutenção de aeronaves. Essa
prática impacta diretamente na capacidade das organizações de manutenção em investir
em novos equipamentos, ferramentas, treinamentos e infraestrutura, limitando a geração
de novos postos de trabalho;
04- Falta de apoio e de incentivo à criação de organizações de manutenção aeronáutica em
regiões remotas do Brasil, visando o incremento da aviação geral e regional;
05- Demora na publicação do novo RBAC 91, que traz uma série de inovações que impactam
positivamente nas atividades de manutenção de aeronaves, tais como partição de
aeronaves, flexibilização de programas de manutenção de motores turboélice, etc.;
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06- Falta de validação automática de STC estrangeiro, cujos países, o Brasil tenha acordos
bilaterais;
07- Elevada alíquota de Imposto de Renda sobre serviços de manutenção (mão de obra) de
componentes e aeronaves no exterior, não havendo empresa certificada no Brasil, gerando
custos excessivos de manutenção para empresas de transporte aéreo (RBAC 121). Foi citado
na Sala o caso de uma empresa aérea brasileira (RBAC 121) que somente tem a opção de
mandar o componente para o exterior, com custos excessivos gerados pela incidência do IR
sobre a mão de obra;

08- Falta política adequada no tratamento de liberação de importação de partes ou peças em
AOG, pool de peças no exterior, exchange e outros;
09- Falta de suporte e de apoio de infraestrutura aeroportuária para as atividades das
organizações de manutenção aeronáutica, bem como há insegurança jurídica,
principalmente, diante dos novos operadores aeroportuários (aeroportos concedidos), para
os quais não há regras de ocupação de áreas essenciais ao funcionamento dos aeroportos;
10- Não aceitação do SEGVOO 003 pela FAA para peças ou componentes revisados por
organização de manutenção certificada pela ANAC, havendo falta de reciprocidade (não
cumprimento de acordo bilateral). Foi citado na Sala o caso de uma aeronave que fez
revisão dos motores por organização certificada pela ANAC, com emissão de SEGVOO 003,
que não foi aceito pela FAA;
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11- Falta familiarização dos fiscais das Receitas Federal e Estadual com a cultura aeronáutica
relativa a materiais, partes, peças, ferramentas comuns, ferramentas especiais e
equipamentos empregados na manutenção de aeronaves, dificultando e/ou atrasando
importações e exportações de produtos aeronáuticos;
12- Dificuldades enfrentadas para efetuar manutenção no Brasil, em determinadas situações,
sem que haja flexibilização da ANAC para que a engenharia da manutenção da
empresa/organização de manutenção faça a devida análise e aprove manutenção
alternativa que permita a aeronavegabilidade continuada da aeronave;
13- Redundância de requisitos, com diferentes interpretações nos RBAC/RBHA, associados aos
outros documentos regulatórios como as IS, IAC, etc., gerando confusão e insegurança das
empresas/organizações de manutenção. Foi citado como exemplo o caso da interpretação
da propriedade intelectual de manuais.

PROPOSTAS OU SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS APRESENTADOS:

01- Considerando que a ANAC é responsável pela certificação de uma aeronave no Brasil e
que o fabricante deve garantir a aeronavegabilidade continuada do seu produto através
das publicações técnicas, a ANAC deve exigir desses fabricantes de aeronaves o
fornecimento (comercialização viável) de todos os manuais necessários à garantia da
aeronavegabilidade
continuada
para
os
operadores
e
mantenedores
(empresas/organizações de manutenção), sob pena de restringir a certificação
continuada do produto;
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02- Criar processo para garantir a isonomia das Gerências Técnicas e dos Servidores da
ANAC na exigência de cumprimento de requisito, concedendo discricionariedade
(arbitragem) para o Gerente decidir sobre questões polêmicas levantadas pelo seu
Servidor subordinado, eliminando interpretações subjetivas e conflitantes. Foi citado
como exemplo o FAA;

03- A ANAC precisa alertar as Receitas Estaduais sobre este fato, a fim de que as Receitas
Estaduais possam cobrar o ICMS devido (sem redução de alíquota) das empresas
importadoras, além de aplicar as sanções previstas em lei;
04- É fundamental que a ANAC crie mecanismos para flexibilizar a legislação, de forma a
possibilitar a implantação de organizações de manutenção aeronáutica de pequeno
porte (como sugestão: um total de até 10 funcionários), em locais remotos (como
sugestão: num raio de até 200 km), para atender a aviação geral e de transporte
regional.
A simplificação é necessária pela absoluta impossibilidade dessas organizações em arcar
com os custos decorrentes do cumprimento da legislação atual;
05- Aprovar a revisão final do RBAC 91;
06- Fazer a aceitação automática do STC de autoridade aeronáutica estrangeira que tenha
acordo bilateral com o Brasil;
07- Aplicar a ideia do ATO COTEPE (redução de alíquota) para a incidência do imposto de
renda (como sugestão: alíquota de 4%) sobre serviços, que não tenham organização
certificada pela ANAC no território nacional;
08- A ANAC precisa exercer influência junto à Receita Federal/ Receitas Estaduais para a
aplicação de uma política adequada às necessidades das empresas/organizações,
fomentando a sustentabilidade do negócio aéreo no Brasil. Como exemplo priorizar
liberação de itens AOG (finais de semana/feriados) em situações que inviabilizem o
recolhimento oportuno de impostos antes da liberação aduaneira;
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09- Nas concessões de aeroportos, a ANAC deve fazer com que esses concessionários
priorizem a atividade fim, ou seja, todas as atividades de suporte de operação aérea
devem ter prioridade nas áreas dos aeroportos;
10- Em que caso de não aceitação de SEGVOO 003, a ANAC deve fazer gestão junto à FAA
para o cumprimento do acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, a fim de que haja
reciprocidade e as organizações de manutenção certificadas pela ANAC não sejam
prejudicadas no seu direito. Importante que a ANAC informe um canal interno para que
a organização de manutenção encaminhe seu pleito;
11- A ANAC precisa interagir com as Receitas Federal e Estadual, a fim de que os Servidores
desses Órgãos sejam inseridos na cultura aeronáutica relativa às necessidades de
importação de partes, peças, materiais, ferramentas e equipamentos aeronáuticos;

12- A ANAC deve flexibilizar para que nas situações de manutenção de aeronaves, incluindo
seus componentes e partes, a empresa/organização de manutenção tenha autonomia
através de sua engenharia, considerando as prerrogativas técnicas definidas por sua
entidade de classe, para avaliar e aprovar manutenções alternativas que garantam a
aeronavegabilidade do produto aeronáutico. Percebe-se uma perda de capacidade
técnica dos Servidores da ANAC na avaliação dessas situações, sob o pretexto da
segurança operacional, engessando a regulamentação e inviabilizando a operação
dessas aeronaves, impactando a competitividade do Brasil;

13- Revisão e harmonização das legislações, obedecendo à hierarquia das leis, a fim de
acabar com redundâncias e conflitos. Como exemplo pode-se citar a interpretação entre
os requisitos da Seção 145.109, do RBAC 145 e da Seção 145.109, da IS 145
(propriedade intelectual).
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Sala: 06
SEGMENTO: TÁXI AÉREO

Coordenadores: Magno Dias
Mediador: Domingos Afonso Almeida de Deus
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O SETOR DE TÁXI AÉREO NO BRASIL EM 2019

Introdução.
Numa visão geral de se apresentar os problemas atuais, fazer uma análise objetiva para
contextualizá-los e propor soluções, o trabalho foi desenvolvido em 06 (seis) eixos temáticos: 1)
Político; 2) Econômico; 3) Regulatório; 4) Infraestrutura Aeronáutica; 5) Tributação e Taxas
Aeronáuticas, e; 6) Combate ao Transporte Aéreo Pirata – “TACA”.
Do ponto de vista do interesse público com o caráter coletivo e difuso, é absolutamente sabido
que a aviação é indispensável ao desenvolvimento econômico de um país de grandes
dimensões como o Brasil, integrando os Estados e regiões remotas com reduzida acessibilidade
por via terrestre.
Importante reforçar que o Estado Democrático de Direito, em essência, tem a inclusão e a
participação popular, estabelecida no seu art. 1º, CF/88 do Brasil. Portanto, o princípio da
soberania popular é a sua base, e pressupõe a participação efetiva e operante do povo na coisa
pública para que haja a evolução do Estado Democrático até o seu completo desenvolvimento.
Todos foram unânimes em reconhecer que Governo, empresários e autoridades aeronáuticas e
de aviação civil precisam buscar um ponto de apoio que equilibre a atividade econômica, a
segurança de voo e a operacionalidade esperada pelos Regulamentos. No contexto atual, é
muito preocupante a condição econômica das empresas do setor, a lentidão da autoridade
brasileira de aviação civil (ANAC) em prover uma fiscalização não só para as empresas, mas
sobre todo o Sistema de Aviação Civil brasileiro e o excesso de instruções e regulações sem
realmente se avaliar o impacto destas e seus custos.
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A insensatez dos órgãos de fiscalização da aviação civil, aliada à lentidão da análise dos
processos burocráticos, tem gerado efeitos adversos e contrários ao objetivo-fim da regulação
do setor, tendo resultado na fragilização econômica das empresas com reflexos na segurança
de voo e a constatação do crescimento do Transporte Aéreo Clandestino – TACA, à medida em
que, desde 2005, mais de 180 taxis aéreos encerraram suas operações, bem como
aproximadamente 20 empresas regionais, por diversos fatores.

Desde 2015 o segmento de táxi aéreo vem atravessando sua pior crise histórica, considerandose desde as dificuldades operacionais e financeiras devido ao alto custo das taxas do Sistema de
Aviação Civil e suas operações e a redução das condições da infraestrutura aeronáutica
(manutenção e construção de pistas) até um marco regulatório (CBA – Código Brasileiro de
Aeronáutica|) já ultrapassado e anterior à CF/88, aliado ao excesso de regulação (muitas
exigências custosas) e cumprimento da Política Nacional de Aviação Civil, sendo latente a
insegurança jurídica.

Apesar de o Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, que trata da Política Nacional de
Aviação Civil (PNAC), o Estado Brasileiro deve readequar os objetivos estratégicos de uma nova
“Política Nacional de Aviação Civil”, ajustada ao atual momento da aviação brasileira para que
ela realmente seja cumprida e garanta “Eficiência, Transparência e Segurança”.
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A seguir apresentamos os pontos identificados como prioritários nos eixos já estabelecidos.

EIXO 1 - POLÍTICO
1.2 - Problema

Não Observância do Decreto Nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009, que trata da
Política Nacional de Aviação Civil (PNAC).
Apesar de o Brasil possuir um instrumento legal que trata da Política Nacional de
Aviação Civil (PNAC), o Estado está sendo ineficiente e descoordenado com o
empresariado, sociedade civil e suas entidades quanto à gestão do instrumento legal.
- É Necessário que Haja a Real Valorização do Transporte Aéreo
•

•
1.1- Análise
•

Tendo em vista a importância do transporte aéreo para a operação de diversos
negócios (petróleo, energia elétrica, infraestrutura, saúde, turismo, etc.) e, em
alguns casos, para a própria subsistência da população (especialmente no caso
daquelas que não são beneficiadas por outros modais), o segmento precisa ser
debatido a nível de Política Pública, a fim de reestruturar-se de acordo com as
realidades regionais.
Para que o Governo Federal trace políticas salutares, é essencial que sejam
criados fóruns consultivos e deliberativos que levem em consideração a efetiva
participação dos regulados e usuários do sistema de aviação civil.
Diante das circunstâncias econômicas que ladeiam as empresas de transporte
aéreo por demanda, políticas de fomento como a criação de linhas de crédito
subsidiadas pelo Poder Público viabilizariam a aquisição de equipamentos mais
modernos e eficientes – o que pode ser atrelado a exigências de desempenho
a serem negociadas.

Por fim, é necessária a garantia do Estado por uma política pública que seja universal
e de qualidade, onde passa pela necessidade de uma fiscalização pelos órgãos
competentes e o controle exercido por toda a sociedade, principalmente pelos
destinatários dessas políticas, no caso, pelos usuários do Sistema de Aviação Civil
transportados e/ou pelas empresas aéreas.
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- Estabelecer uma nova “Política Nacional de Aviação Civil” que realmente garanta a
definição de objetivos e metas de maneira direta das instituições governamentais e
empresariado, com o estabelecimento de prazos no que se refere a:

1.1 - Solução

1. Eficiência e Transparência;
2. Estabelecimento da Política Pública para Combustíveis com eficiência na
produção e distribuição;
3. Melhoria da infraestrutura e a rede de aeródromos que o país já possui;
4. Adequação à concorrência crescente de mercados;
5. Maior segurança nos céus;
6. Menos burocracia;
7. Mais progressos tecnológicos;
8. Garantia dos direitos dos passageiros;
9. Promoção de transportes inteligentes e sustentáveis;
10. Promoção do AVSEC - Proteção e segurança da aviação em terra e no ar;
11. Investimento e financiamento para conectar definitivamente o Brasil;
12. Estabelecimento da rede de conectividade brasileira, permitindo a construção
de ligações de qualidade e sem interrupções que são necessárias ao
desenvolvimento do mercado interno, facilitando assim a vida dos usuários do
sistema;
13. Trabalho do Estado de forma planejada, coordenada, participativa e inclusiva
da sociedade;
14. Assegurar conectividade entre diferentes modais, considerando-se o aéreo, o
ferroviário, o rodoviário e o aquaviário (fluvial e marítimo);
15. Fomento no investimento nos transportes, garantindo que os enquadramentos
regulamentares nacionais se adequem às práticas internacionais e à realidade
do mercado brasileiro;
16. Desenvolver instrumentos de financiamento inovadores para as infraestruturas
de transporte;
17. Práticas de tarifação de serviços da aviação civil pelo Estado, de maneira
razoável ao cenário econômico brasileiro, em observância ao princípio
administrativo da modicidade das tarifas;
18. Utilizar melhor dos instrumentos legais existentes a fim de interligar ainda
mais o Brasil a custos equilibrados, além do financiamento nacional e regional
proveniente dos fundos estruturais e de investimento no país;
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19. Promover a integração de diferentes setores econômicos de transporte,
turismo, economia, agronegócio, ciência e tecnologia, dentre outros;
20. Facilitar a vida dos empresários do setor de táxi aéreo e de manutenção
aeronáutica, para que estas empresas consigam viabilizar parcerias públicoprivadas na promoção da inovação e suas conectividades em benefício dos
cidadãos e das empresas, cumprindo sua função social; e
21. Investimento em financiamentos para as empresas do setor da aviação civil.

EIXO 1 – POLÍTICO
1.2 - Problema

1.2 - Análise

O Marco Regulatório da Aviação Civil – Lei Nº 7565 de 19/12/1986, definido como
CBA – Código Brasileiro de Aeronáutica, está desatualizado.
O texto oriundo do PLS Nº 258/2016 atualiza uma série de predicados inerentes à
aviação civil, sendo primordial para que se confira maior segurança jurídica aos
regulados/usuários e maior dinamicidade a este ambiente de negócios. Desta forma,
impõe-se que as Casas Legislativas conjuguem esforços para encaminhamento do
projeto para sua promulgação, com o entendimento de que é necessário se
estabelecer a desonerações dos órgãos de fiscalização e regulação, bem como
isenções necessárias à aviação como um todo.
Outro ponto importante é equiparar-se os benefícios entre os serviços de táxi aéreo e
os que já são concedidos às linhas aéreas, e ainda medidas que levem a uma abertura
de mercado e ampliação das empresas aéreas regulares e da aviação regional,
considerando que isto gerará um aumento da concorrência e trará benefícios aos
consumidores.

1.2 - Solução

- Que o Governo Federal e a Frente Parlamentar de Apoio à Aviação Civil oficiem ao
Congresso Nacional o pedido de retomada dos trabalhos do novo marco regulatório
em tramitação no Congresso Nacional por meio do PLS 258 / CBA – Código Brasileiro
de Aeronáutica, para aprovação ainda no 1º semestre de 2020.
EIXO 1 – POLÍTICO/COMPETITIVIDADE

1.3

Problema Empresas de Taxi Aéreo/Linha Aérea Regional, operando no RBAC 135, sua
complexidade e os altos custos para migrar para o RBAC 121.

Delta Fox Eventos
Rua Comendador Elias Zarzur, 2190; Alto da Boa Vista, São Paulo/SP - Telefone:
(11) 5041-2088 / 5548-3977

56

Como sabemos a CF/88 estabelece que o transporte público é um dever do estado e
direito do cidadão, à medida que o transporte é uma garantia expressa no seu art. 6º,
como direito social, atinente às condições ideais para a promoção básica da
dignidade do ser humano. O serviço é tripartite, considerando que deve ser
administrado e mantido pelos municípios, com investimentos fornecidos em
convênios com estados e governo federal.
Destarte, na Carta Magna não se faz distinção entre tipo de empresas e sua
regularidade de operação. Porém, da maneira como estão estabelecidos os
regulamentos da aviação civil, há muitos anos existe a reserva de mercado para as
linhas aéreas.

1.3 - Análise

Desde 2003, as empresas de táxi aéreo por serem prestadoras de serviço passaram
por uma grande mudança de exigências visando à aumento da segurança e inúmeras
melhorias, e, em decorrência disso, clamam pela quebra desse “monopólio velado”,
considerando suas características de capilaridade, flexibilidade e alcance a quase 3500
municípios brasileiros, enquanto as Linhas Aéreas Regulares não atendem a 120
municípios.
“Os serviços aéreos de transporte público são prestados, mediante autorização, por
empresas aéreas de linhas aéreas regulares e as empresas aéreas regionais, aí
incluindo e, na nova visão, incluídas as de taxi aéreo, constituindo o grupo da aviação
civil comercial”.
Numa visão inclusiva e de garantia de uma “Política Pública de Mobilidade” que seja
universal e de qualidade, é necessário que a ANAC reveja este conceito e mude sua
visão para que toda empresa de táxi aéreo passe para o novo grupo da aviação
comercial, para que tais benefícios cheguem ao seus destinatários dessas políticas,
todos os brasileiros.
Para o novo conceito da “Aviação Comercial”, toda empresa de táxi aéreo passaria a
ser considerada como uma empresa aérea da Aviação Regional, pois todas teriam
mais incentivos fiscais, isenção de impostos de importação de aeronave e peças e
outras medidas, sendo realmente estabelecida a isonomia com as grandes empresas
aéreas de Linhas Aéreas Regulares.
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1.3 - Solução

Que o governo federal por meio da SAC, ANAC, Ministérios do Turismo e da Economia,
estude os mecanismos legais, regulamentares e normativos para a criação da Empresa
Aérea Regional, mantendo-se a atual regulação do RBAC 135 sem a obrigatoriedade
em proceder sua custosa transição para operação como Linhas Aéreas Nacionais
Regulares, conforme regras do RBAC 121.

EIXO 2 - MEDIDAS ECONÔMICAS
2.1 - Problema

Inexistência de Linhas de Crédito para aquisição de aeronaves, motores e seus
componentes
A idade média da frota brasileira da aviação geral está em torno de 27 anos, sendo
que a do táxi aéreo na Região Norte passa de 32 anos e precisa rejuvenescer, para que
se tenha mais Segurança de Voo.

2.1 - Análise

2.1 - Solução

É importante e necessário o incentivo fiscal para o segmento Táxi Aéreo, por meio de
instrumentos legais tal como a Medida Provisória 843/18 (convertida na Lei n.
13.755/18) de apoio à indústria automotiva, que visa a renovação da frota de veículos
de transporte rodoviário de cargas, bem como cria mecanismos para retirar de
circulação, de forma ambientalmente responsável, os veículos declarados inservíveis
ou em fim de vida útil, incluindo-se táxis do sistema rodoviário e máquinas agrícolas.
- O governo federal, por meio de instrumentos legais (leis, decretos, portarias,
medidas provisórias etc.) deverá prover incentivos e criação de linhas de crédito com
taxas acessíveis e aumento de prazos de pagamento, com flexibilidade, agilidade e
juros compatíveis ao atendimento das necessidades, à medida que a frota das
aeronaves precisa de renovação, de motores e equipamentos do segmento do Táxi
Aéreo, Aeromédico e SAE (Serviços Aéreos Especializados).
EIXO 2 - MEDIDAS ECONÔMICAS

2.2 - Problema

Alto Custos da Aviação em Moeda Estrangeira e volatilidade do câmbio
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Os altos custos na aviação advêm de os contratos serem em moeda estrangeira e a
receita em real, acrescido da alta tributação do Estado, o que entendemos ferir o
princípio da essencialidade tributária, uma vez que a aviação ainda não é vista como
atividade essencial ao desenvolvimento do País. Quase todos os insumos da aviação,
como aeronaves, peças e componentes, ocorrem em dólar americano ou euro,
acrescido da volatilidade dos preços dos combustíveis e elevados encargos
trabalhistas.

2.2 - Análise

Os empresários do setor têm receio em tomar dinheiro em bancos privados para
financiamentos de seus projetos de melhoria das empresas de táxi aéreo e de serviços
aéreos especializados, pois a flutuabilidade do câmbio, aliado à burocracia do sistema,
gera inseguranças por não saber se o faturamento vai se manter.
Sugere-se, portanto, adesão do Governo a modelos já praticados e que dão
resultados, como no caso dos táxis (objetivo de reduzir seu custo final porque
destinados ao transporte autônomo de passageiros), em 1995 o Governo Federal
editou a Lei nº 8.989/95 (que está prorrogada até o ano de 2021) concedendo isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição do bem. Da
mesma maneira, o Governo do Estado de São Paulo, por meio de convênio com o
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), isentou a categoria do imposto do
ICMS até o ano de 2019.
- Busca pelo Governo do equilíbrio da economia, viabilização de segurança jurídica e
de linhas de crédito compatíveis para o setor;

2.2 - Solução

- É importante e necessário o incentivo fiscal para o táxi aéreo, assim como se faz aos
veículos (táxis) do sistema rodoviário, caminhões e máquinas agrícolas; e
- Lançamento pelo Governo Federal do Programa de Modernização da Frota de
Aeronaves do Táxi Aéreo, de Aeromédico e dos SAE-Serviços Aéreos Especializados, de
Motores, de Equipamentos Aeronáuticos, a partir de 2020.
EIXO 2 - MEDIDAS ECONÔMICAS

2.3 - Problema

Alto Custo de Combustível – Produção e Distribuição do QAV (querosene de
aviação) e AVGas (Gasolina de Aviação).
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Por ser o combustível o principal insumo da atividade de transporte aéreo por
demanda, responsável por cerca de 40% do custo operacional, torna-se necessária a
apresentação de uma proposta legislativa que estabeleça a redução progressiva da
alíquota máxima do ICMS-combustível para patamares que visem garantir a
arrecadação tributária, com aumento de investimentos no setor aéreo e,
consequentemente, a viabilização um melhor abastecimento das empresas e da
população.
Visando evitar práticas nefastas como tabelamentos ou mesmo o desabastecimento
de determinadas regiões, é preciso que sejam criadas e implementadas medidas que
viabilizem uma maior inserção de novas empresas neste mercado e, por
consequência, uma amplificação da concorrência, pois a escassez de combustível em
algumas regiões leva ao aumento arbitrário dos lucros, em flagrante infração à ordem
econômica, tal como previsto na Lei n. 12.529/11.
A instabilidade no preço dos combustíveis utilizados na aviação civil causa grandes
impactos financeiros aos operadores (e, por certo, também aos usuários),
prejudicando o desenvolvimento do setor por afastar potenciais investidores.
2.3 - Análise

É preciso que sejam evitadas variações de preço em nome de uma maior estabilidade
e da própria segurança jurídica (afinal de contas todo transporte é regido por um
contrato), o que só será alcançado com a criação de regras claras e transparentes,
bem como a adoção de gatilhos que desvinculem o produto do câmbio internacional.
O Táxi Aéreo tem alíquotas de impostos nos combustíveis maiores em comparação
com as grandes empresas, à medida que essas conseguem benefícios para a redução
do ICMS em acordos com os Governos Estaduais e Municipais, o que é injusto perante
o princípio da impessoalidade (art. 37 da CF/88).
Os Governos Federal, estaduais e municipais precisam repensar o atual modelo para
se ter uma real situação e adoção de medidas equilibradas que atendam, na medida
do possível, o setor de Táxi Aéreo.
Com isso, teremos uma melhor distribuição de combustível em todo o território
nacional, melhorando diretamente a segurança das operações e a Segurança de Voo
da aviação brasileira, num país de dimensões continentais.
Por outro lado, é necessário de imediato que, em havendo uma política para o
combustível de aviação, seja apresentada ao Congresso Nacional, por intermédio da
Frente Parlamentar de Apoio à Aviação Civil, um novo Projeto de Lei para que as
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empresas de Táxi Aéreo, Aeromédico e SAE (Serviços Aéreos Especializados) tenham
redução progressiva do teto atual de 25% do ICMS para uma alíquota máxima
sugerida de até 5%.
Com a redução anual e gradativa visando alcançar 5% em um período de até 04 anos,
os Estados deverão se equilibrar na transferência de tributos e produzir ajustes para
se readequarem à nova realidade, assim como as empresas pequenas. Este
instrumento não trata de renúncia fiscal, mas sim de transferência de tributos, pois
haveria um aumento dos voos, de manutenções, de operações, considerando que as
empresam voariam mais, oxigenando o mercado, gerando mais postos de trabalho,
mais renda e arrecadação de impostos.
- Que o Governo Federal estabeleça e cumpra uma nova e atualizada “Política
Nacional de Produção e Distribuição de AVGas(Gasolina) e QAv(Querosene)”;

2.3 - Solução

- Que os empresários do setor da aviação de pequeno porte e suas associações sejam
ouvidos pelo novo Governo, para que se viabilizem estudos no sentido de se entender
melhor os custos e uma consequente redução progressiva destes, com o necessário
equilíbrio para as partes, melhorando a eficiência, geração de emprego e renda e uma
carga tributária justa, refletindo na melhoria da Segurança de Voo;
- Redução e Unificação de alíquotas de ICMS para os combustíveis de aviação, a
exemplo do Ato COTEPE, que igualou em 4% o ICMS-Importação sobre aeronaves e
insumos aeronáuticos para as Pessoas Jurídicas, acabando com a atual guerra fiscal.
- Criação do “Projeto Abastece Brasil” - Que o Governo Federal ainda no 1º trimestre
de 2020 convoque associações, empresários e órgãos federais para se proceder a um
debate amplo sobre o tema e à criação do projeto.
EIXO 2.4 - MEDIDAS ECONÔMICAS

2.4 - Problema

Pouca Oferta de Combustíveis (AVGas) em Todo o Território Nacional
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A frota de aeronaves de Táxi Aéreo é muito pequena quando comparada à frota da
aviação geral, e de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) os
indicadores registram que o consumo de AVGas por aquela não chega a 1% do
consumo de QAv por esta.
O Táxi Aéreo e suas pequenas aeronaves, devido à capilaridade de suas operações,
atende aproximadamente quase 3.000 municípios, enquanto a aviação regular de
grande porte não atende 120 municípios. Entretanto, os incentivos fiscais somente
chegam às grandes companhias, fazendo acepção de tratamento entre empresas de
mesma natureza (transporte de passageiros), ferindo o princípio da isonomia entre
pessoas jurídicas.
2.4 - Análise

O Cenário e a Logística de Distribuição de Combustíveis no Brasil
No Brasil atualmente só existe uma refinaria de AVGas (Gasolina de Aviação),
localizada em Cubatão/SP, prejudicando o abastecimento em cidades situadas a
grandes distâncias (aproximadamente 4.000 kms entre Cubatão/SP e Manaus/AM),
além dos fatos abaixo, que se devem considerar:
a- Mais de 90% da frota de aeronaves da Região Norte é composta de motores a
pistão, que consomem AVGas;
b- A frota do Táxi Aéreo da Região Norte tem média de 32,5 anos de idade e
possui motores a pistão com alto consumo de AVGas, tendo por consequência
aumento dos custos de manutenção e de combustível;
c- Das 178 localidades das Regiões Norte e Nordeste, somente 78 têm AvGas;
d- A AVGas é perecível e tem um prazo máximo de validade de até 4 meses.
- Promoção pelo Governo Federal da abertura do mercado de combustível de aviação;
- Privatização de refinarias produtoras de QAV e AVGas, inclusive na Região Sudeste,
maior mercado consumidor;

2.4 - Solução

- Privatização para abertura e livre acesso aos Terminais Marítimos e Dutos de
Transporte da TRANSPETRO para facilitar a importação de QAV e AVGas; e
- Tratar o combustível com isonomia tributária entre o importado e o de origem
nacional, conforme preveem acordos internacionais.
EIXO 2.5 - MEDIDAS ECONÔMICAS

2.5 - Problema

Manutenção de Monopólio e Baixa Competividade do Mercado de Combustíveis
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No Brasil a Petrobras detém o monopólio do refino e da distribuição de querosene e
gasolina de aviação, sendo a não concorrência um dos motivos do alto preço.
2.5 - Análise

O combustível no Brasil representa aproximadamente 30% do custo total das
empresas (enquanto no exterior a composição gira em torno de 22%), o que dificulta
a redução de custos, refletindo nos preços, cuja política é definida por um único
produtor.
- Livre acesso a todos investidores interessados, inclusive para as empresas aéreas aos
“pools” (grupo de empresários) e redes de hidrantes dos grandes aeroportos, sendo
eles grandes pontos de armazenamento e distribuição regionais por estarem
conectados às refinarias e aos dutos de importação, impactando as regiões onde
estiverem localizados, à medida que pertencem ao patrimônio da União (são
públicos).

2.5 - Solução

- Que o Governo Federal, por meio da SAC – Secretaria de Aviação Civil, juntamente
com a ANP e ANAC, estabeleça regulamentação no sentido de que os concessionários
aeroportuários construam instalações de armazenamento e distribuição em “pool”,
operados por administradores ou terceiros, com regras definidas de livre acesso aos
interessados em explorar esses serviços.
Esse é um modelo muito mais econômico e competitivo, adotado na maioria dos
países com mercados amadurecidos.
EIXO 2.6 - MEDIDAS ECONÔMICAS

2.6 - Problema

2.6 - Análise

2.6 - Solução

Estagnação e Fechamento das Revendas de Combustível
As revendedoras nos aeroportos brasileiros praticamente acabaram, devido à
burocracia e aos altos custos, reflexo da redução do número de aeronaves voando no
Brasil.
- Alterar a sistemática de pagamento do ICMS, acabando com a substituição
tributária. Com a MVA (Margem de Valor Agregado) de 30% e com o PMPF arbitrado
pelas Secretarias de Fazenda para pagamento do ICMS;
- Desburocratização e revisão da atual legislação, com a diminuição de exigências
técnicas para implantação de PAA (Postos de Aeroportos) com capacidade de até
50mᶟ de armazenagem e a revisão das exigências.

Delta Fox Eventos
Rua Comendador Elias Zarzur, 2190; Alto da Boa Vista, São Paulo/SP - Telefone:
(11) 5041-2088 / 5548-3977

63

EIXO 3 – REGULATÓRIO
3.1- Problema

Ineficiência da ANAC (Agência Nacional de Aviação civil) devido ao excesso de
burocracia e regulação).
Enquanto em Direito existe um princípio básico de que nenhum administrado pode
ser prejudicado pela ineficiência da Administração Pública, vemos a criação de
normas com obrigações sem o devido fundamento legal que lhes confiram validade,
fazendo a classe aviadora padecer.
Da mesma forma que para se poder exercer qualquer atividade na aviação é
necessário cumprir certos requisitos, a Lei n. 9.472/97 foi a primeira a condicionar
em seu artigo 23 que as Diretorias de agências reguladoras fossem ocupadas por
“brasileiros de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no
campo de sua especialidade”, o que não vimos respeitado em gestões de governos
anteriores.

3.1- Análise

Pelo mesmo princípio de obediência às normas legais, também há muitos DEVERES
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administrativos a que todo agente público, de QUALQUER ESCALÃO, está também
indesculpavelmente “REGULADO” pela Constituição e pelo arcabouço legal do
Estado Brasileiro, em uma pirâmide hierárquica onde Regulamentos, Portarias,
Resoluções e outras espécies normativas NÃO PODEM ultrapassar suas limitadas
funções de apenas complementar a lei que lhe é superior.
Não é pelo fato de que as empresas são “reguladas” que estas devem ser
subalternas a qualquer norma aeronáutica, mas sim apenas àquelas que tracem
limitações LÍCITAS - condição indispensável para serem legitimamente exigidas e
penalizado seu descumprimento.
Outro problema é que os servidores técnicos vieram de quaisquer outras áreas do
conhecimento, passaram em concurso e entraram para a ANAC sem nenhuma
familiaridade com termos próprios do ambiente aeronáutico, o que prejudica o bom
desempenho de suas funções – especialmente para com o cumprimento do
princípio da eficiência (art. 37 da CF/88). Para tanto, é importante se avaliar a
necessidade de se estabelecer critérios críticos de prévia experiência profissional a
ser exigida para o ingresso nos quadros da Agência estabelecida.
Foi identificada a necessidade de melhorias na sua atual gestão e uma favorável
abertura para discussões de assuntos prioritários. Porém, vemos que a alta
administração deve focar e tomar ações quanto aos serviços, pois ainda existe a
ineficiência de alguns servidores/setores da agência especialmente quanto à
sujeição de seus processos ao prazo de conclusão insculpido no art. 49 da Lei n.
9.784/99, o que tende a levar as empresas de Táxi Aéreo a condições cada vez mais
fragilizadas. A ANAC não promove a conclusão de pedidos de homologação e
certificação no prazo máximo de 60 dias, como diz a lei, mas é implacável para
autuar e penalizar, com evidente desproporcionalidade, aqueles que foram levados
– por estado de necessidade – a praticar o táxi aéreo ainda não certificado.
A Agência tem por finalidade a regulação e a fiscalização da aviação no que lhe
confere. Porém, o exercício do poder de polícia deve ser usado contra aqueles que
têm a intenção consciente de violar a legislação por ganância, trazendo
concorrência desleal, como é o caso do TACA (Transporte Aéreo Clandestino). A
aplicação de autos de infração às empresas como forma de fiscalização melhorou;
porém, deve ser utilizada com responsabilidade, nos limites das leis e dos
regulamentos, e principalmente nos casos de suspensão de empresas, sendo este o
maior temor do segmento.
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Existe a convicção da necessidade da sistematização do processo de penalização,
bem como o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento de tais
processos e seus limites em lei. Entretanto, por outro lado, é importante também a
vigia do poder de polícia, devendo ser estabelecido critérios e padronização na
interpretação das normas quando da atuação dos fiscais, pois o tratamento desigual
entre infrações idênticas é evidência de violação de deveres funcionais aos quais
não se tem notícia alguma de penalização destes por eventuais excessos. As leis e
normas devem ser aplicadas, porém com razoabilidade e proporcionalidade
enquanto critérios constitucionais de dosimetria.
É preciso identificarmos o taxi aéreo como utilidade pública de fato, pois é quem faz
as vezes do transporte aéreo regional, gerando emprego e renda para o Estado
brasileiro e em muito contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional.
Nesta visão, os processos das empresas devem ter a necessária celeridade.
A ANAC precisa ser mais eficiente, na medida que reveja seus processos, prazos e
adequação de pessoal que entenda e atenda as demandas do setor, pois a falta de
pessoal e excesso de burocracia levam os processos a prazos infinitos e a um
caminho sem volta para o setor de Táxi Aéreo e de manutenção aeronáutica.
A Agência deveria regular o sistema de maneira mais eficiente e didática, pois
apesar de haver melhorado, ainda assim ainda tem um enfoque mais punitivo que
regulador, acreditando que elevar o valor das multas para fora da realidade das
empresas é o que garantirá a normalidade das operações, quando na verdade
bastava que houvesse eficiência fiscalizatória, em louvor ao mérito dos que atuam
dentro da legalidade.
A ineficiência se aclara à medida que após quase 5 anos é que a empresa recebe
uma notificação para explicar um registro feito pelo funcionário que já nem existe
mais na empresa, se aposentou e/ou que veio a falecer, dificultando assim o
exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados a nível constitucional.
Outras vezes, valendo-se do fato de que os próprios regulados são leigos em direito,
usam de autuações baseadas na hipótese da ilicitude de certo comportamento, e
não das provas concretas de sua ocorrência, violando o princípio do ônus da
acusação.
De outra maneira, as empresas que ainda têm coragem de investir acabam
fechando no primeiro ano, período em que ficam aguardando os prazos da ANAC,
sendo levadas à falência por culpa exclusiva da Agência e não por incompetência
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empresarial.
Atualmente, temos casos de empresas aguardando 8 a 12 meses para a ANAC
vistoriar e 12 meses para iniciar os voos, após a emissão uma EO (Especificação
Operativa) que nada mais é do que um papel com uma assinatura para que a
empresa possa operar. Se a empresa reclama, geralmente a situação piora e o peso
da fiscalização é ainda maior, incorrendo em verdadeira perseguição e improbidade
administrativa do agente responsável. O que deveria ocorrer, ao contrário, é a
facilitação do atendimento às demandas do transporte público prestado pelas
empresas de Táxi Aéreo, com um fluxo de trabalho mais célere e responsável de
ambas as partes. É comentado entre os empresários a preocupação com o peso da
retaliação dos servidores da ANAC, por meio de multas, vistorias surpresas, multas
ou suspensão em casos nos casos de eventuais reclamações, o que corrompe o
poder de polícia e se transforma em poder policialesco, arbitrário, ilegal e por isso
mesmo sujeito às penas da Lei n. 8.429/92 (improbidade administrativa).
- Desregulamentar, simplificar e agilizar o ambiente regulatório;
- Criar um canal de comunicação direto e eficiente entre regulados e ANAC;
- Estabelecer índices de eficiência e produtividade aos setores e superintendências,
com a devida transparência dos indicadores na gestão dos servidores da ANAC, com
processos e cumprimento de prazos por parte de regulador e regulado;
- Padronização dos processos e prazos para Regulador e Regulado;
3.1 - Solução

- Rapidez no atendimento das empresas de Táxi Aéreo - RBAC 135, enxergando as
empresas do segmento do Táxi Aéreo como uma real extensão do transporte aéreo
público e fator de integração nacional, considerando que precisamos ter um
atendimento com agilidade em nossos processos, pois assim como as empresas do
RBAC 121 o Táxi Aéreo também tem a finalidade pública de fato, pois é quem faz as
vezes do transporte aéreo regional, gerando emprego e renda e em muito
contribuindo para o desenvolvimento do Estado brasileiro;
- Transparência na gestão dos serviços prestados pela ANAC, e abertura de um canal
direto de comunicação para as empresas com prazos estabelecidos para regulador e
regulado.

3.2 Problema

Empresas de Taxi Aéreo/Linha Aérea Regional, operando no RBAC 135, sua
complexidade e os altos custos para migrar para o RBAC 121.
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Como sabemos a CF/88 estabelece que o transporte público é um dever do estado e
direito do cidadão, e nela não se faz distinção entre tipo de empresas e sua
regularidade de operação. Porém, da maneira como estão estabelecidos os
regulamentos da aviação civil, há muitos anos existe a reserva de mercado para as
linhas aéreas.
Desde 2003, as empresas de táxi aéreo por serem prestadoras de serviço passaram
por uma grande mudança de exigências visando à segurança e melhorias, e,
portanto, clamam pela quebra desse monopólio, considerando suas características
de capilaridade, flexibilidade e alcance a quase 3500 municípios brasileiros.
Com uma visão de inclusão, é necessário que a ANAC mude o conceito e passe o táxi
aéreo para um novo grupo, o da aviação comercial.
3.2- Análise

“Os serviços aéreos de transporte público são prestados, mediante autorização, por
empresas aéreas de linhas aéreas regulares e as empresas aéreas regionais, aí
incluindo e, na nova visão, incluídas as de taxi aéreo, constituindo o grupo da
aviação civil comercial”.
Para o novo conceito da aviação comercial, toda empresa de táxi aéreo é uma
empresa aérea da aviação regional.
- Com a criação do grupo da aviação comercial, todas as empresas teriam mais
incentivos fiscais, isenção de impostos de importação de aeronave e peças e outras
medidas, sendo realmente estabelecida a isonomia com as grandes empresas
aéreas de linha aérea.
1.1 - Solução Criação da Empresa Aérea Regional com característica genuína,
mantendo-se na regulação do RBAC 135, cujas normas não permitam sua transição
para operação no RBAC 121 e passar a operar Linhas Aéreas Nacionais.

3.2 - Problema

- Excesso de Prescrições Regulatórias e Lentidão na Avaliação dos Processos.
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3.2 - Análise

É necessária uma mudança de visão estratégica e comportamental dos servidores da ANAC
para que haja uma maior flexibilização, considerando o excesso de regulação, distanciando o
discurso da prática dos seus servidores. Foi identificado que um dos problemas é a falta de
pessoal com vivência e experiência na aviação, dificultando o atendimento da demanda de
serviços às empresas a começar pela parca compreensão até de nomenclaturas básicas da
aviação, prejudicando as necessidades dos usuários;
O Grupo de Trabalho identificou que a ANAC precisa ser mais ágil na análise dos processos
principalmente das empresas de Táxi Aéreo e de Manutenção, considerando os altos custos
administrativos e contratuais envolvidos; e
Constante adoção de IS – Instruções Suplementares de forma unilateral, sem a aparente
análise de custos e impacto econômico, o que afeta diretamente os custos das empresas.
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- Que a ANAC passe a praticar uma gestão de segurança e de qualidade eficiente
baseada em critérios concretos e não por suposições, com maior transparência;
- Que a ANAC apresente aos usuários do sistema práticas e procedimentos padrões
com o estabelecimento de requisitos e critérios claros e obediência aos prazos;
- Número de Interações nos processos – deve ser exaustiva na primeira,
redundâncias na segunda e finalizada na terceira ou de maneira discricionária o seu
encerramento;
- O Táxi Aéreo precisa ser visto pela ANAC de maneira diferenciada da aviação geral.
É o meio de transporte aéreo público de maior capilaridade em todo o território
nacional e, sendo assim, que seja atendido com pronta resposta;
3.2 - Solução

- Efetivação da ANAC num papel de auditora e orientação e que haja mais interação
com as empresas, em uma relação harmoniosa;
- Estabelecimento de guias de orientação para cumprimento e, com isso, que se
reduza a subjetividade do avaliador e agilize os processos para o avaliado;
- Regulamento x Manual x IS – Cumprimento da Hierarquia das leis, normas,
regulamentos, instruções, guias e outros. Os empresários têm o claro entendimento
que uma instrução tenha que estar orientada ao que preconiza um regulamento;
- Efetivar a Análise de Impacto Regulatório e Econômico do sistema de aviação civil;
e
- Estabelecer uma razoabilidade dos prazos para a adaptação e o cumprimento de
novas regulamentações, devendo ser considerada a maturação dos prazos de
implantação das regulamentações nas empresas, a fim de que não sejam
penalizadas por falta do próprio tempo hábil para as correções necessárias.

3.3 – Problema

- Fiscalização Despadronizada e Análises de Documentações com Muita
Subjetividade pelos Servidores da ANAC.
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3.3 – Análise

Tem existido muita subjetividade nas fiscalizações, principalmente no que se refere
à documentação enviada pelas empresas às Superintendências da ANAC. A
discricionariedade do agente público não pode ser confundida com subjetividade,
pois aquela deve ser conhecida do regulado, enquanto que esta é uma verdadeira
“carta branca”, outorgando-lhe poder sem limites e, quando confrontados, resultam
em perseguição a quem aponta.
É importante e necessário que a ANAC tenha o entendimento que o objetivo
principal da fiscalização é a educação e a prevenção, não punição, pois as empresas
são geradoras de emprego e prestam um serviço inestimável à população brasileira.
- Prover a redução dos custos operacionais com a burocracia: as empresas ainda
vivem muito ocupadas com atendimento à burocracia dos processos da ANAC, sem
a contrapartida de respostas e prazos razoáveis aos usuários quanto ao andamento
de seus processos, como já registrado;
- Acompanhamento dos processos e seus respectivos prazos via de um portal
transparente e eficiente, com fases, prazos, meios de contato com o responsável
etc.;
- Nível de regulamentação: as instruções devem estar orientadas aos regulamentos,
e tão somente;

3.3 - Solução

- Manuais/Processos: melhorar a padronização dos analistas com a adoção de
guias/formulários padrão e o estabelecimento de critérios claros e objetivos,
eliminando a subjetividade de interpretação dos regulamentos e normas;
- Guias de requisitos: produzir e divulgar as guias de orientação e critérios de análise
dos processos pelos servidores, pois facilita ao regulado a correta produção de seus
pedidos administrativos, diminuindo as interações (e o prazo);
- Padronização dos inspetores com a criação de checklists para a fiscalização
(regulador) e para as empresas (regulados); e
- Produção de uma gestão de segurança e qualidade de serviços mais efetiva.

3.4 - Problema

Inexistência de prazos definidos para todo e qualquer processo dentro da ANAC, e
respostas ao usuário.
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3.4 - Análise

Extensos prazos de análise dos processos por parte da ANAC. Em grande parte das
Superintendências os servidores são contumazes na demora nos prazos de
respostas e análise dos processos, manuais e relatórios, tendo como resultado
prejuízos e lucros cessantes, sendo que o único que paga a conta é o empresário e o
usuário do sistema de aviação civil.
Existe prazo para o usuário (regulado) e os dos servidores da agência (regulador)
estão no art. 49 da Lei n. 9/784/99, que nunca são observados, não há apuração das
responsabilidades funcionais e os únicos prejudicados são os regulados.
- Melhorar a padronização dos analistas com a adoção de guias/formulários padrão
com o estabelecimento de critérios claros e uma necessária redução da
subjetividade de interpretação dos regulamentos e normas;
- Inclusão e Exclusão de Aeronaves na EO: definição e estabelecimento de um prazo
máximo em 60 dias, com a necessária agilidade e rapidez em colocar uma aeronave
a EO, após a VTE( Vistoria Técnica Especial).

3.4 - Solução

Este é um dos principais gargalos do segmento de Táxi Aéreo com a ANAC – que a
SPO (Superintendência de Padrões Operacionais) trabalhe de maneira ágil assim
como o setor do RAB, considerando que atualmente a emissão de uma Certidão no
RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) em aproximadamente 72h.
- Entender e ajudar a prover a redução de custos burocráticos;
- Contato com a ANAC – anseio de quase todas as empresas RBAC – 135, por falta
de atendimento e contato com pronta resposta > Volta do Inspetor de Aviação Focal
(facilitador de respostas quanto a dúvidas e processos dentro da Agência);
- Produzir e divulgar as Guias de Orientação e de critérios quanto à análise dos
processos pelos servidores, bem como prazos para ambos (regulador e regulado);
- Criação de um portal transparente com os prazos dos processos, com datas,
setores envolvidos e prazos para ambos os lados.

3.5 - Problema

Punições - Execução de Suspensões de Empresas de Táxi Aéreo de Maneira
Sumária e com critérios que precisam ser melhor apresentados e explicados aos
usuários, sendo tal mecanismo validada pela Diretoria Colegiada.
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3.5 - Análise

As empresas entendem que a Segurança de Voo é inegociável! Porém, que haja, por
parte da ANAC, critérios claros e bem estabelecidos para os casos de suspensão das
empresas. O grupo entende que após a fiscalização, o gestor responsável das
empresas deve atender os prazos para correção das não conformidades – a
exemplo do disposto na Res. 472/18 – e, no caso de não cumprimento e após a
notificação ao gestor responsável que seja aplicada a dura pena de suspensão. O
que está havendo é uma flagrante desproporcionalidade entre o (suposto) delito e a
(precipitada) punição, incorrendo em abuso de autoridade perfeitamente punível.
Existe sim a preocupação com a retaliação de alguns servidores, conforme algumas
empresas reportaram. Neste sentido, é importante deixar registrado tal
preocupação com multas ou suspensão em casos de eventuais reclamações além de
ameaças veladas às empresas e lentidão e dificuldade nos processos, incorrendo em
prevaricação e improbidade administrativa que reflete até mesmo na
responsabilização da chefia imediata, por não conhecer – e conter! – as ilegalidades
cometidas pelos subordinados, conforme preceituam os poderes hierárquico e
disciplinar do Direito Administrativo.
- Estabelecer que critérios, prazos e ampla defesa sejam respeitados.
- Agilidade na alteração de Pessoal de Administração, que deverá atender os
critérios estabelecidos para exercício das funções. Sugere-se, por exemplo, a
exigência de experiência prévia de 03 anos como critério de ingresso nos quadros
da ANAC, a exemplo do que ocorre nos editais de concursos da área jurídica.

3.5 - Solução

3.6 - Problema

- Substituição de servidores: para os casos de constante reclamações dos usuários
referente ao comportamento de servidores e sua qualidade de trabalho, que sejam
abertos mais sindicâncias e processos administrativos disciplinares e, se
comprovada a constante incompetência administrativa, que haja mudança de
função, porém sem retaliação para as empresas, com a aplicação da tão propalada
“cultura justa” da ANAC, como nos casos de combate ao TACA e o “feedback da
Ouvidoria”.
A não observância da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo). As Audiências
e Consultas Públicas promovidas pela ANAC parecem não refletir o real Interesse
público das empresas e usuários do Sistema de Aviação Civil.
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Num Estado Democrático de Direito consolidado a participação popular é a sua
essência, pois “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da CF.”
Numa visão mais ampla, com a reforma do Estado Brasileiro iniciada nos anos 90,
foram criados os mecanismos da consulta e audiências públicas, elementos
obrigatórios nas decisões e no controle da Administração Pública, os quais
garantem a participação popular na formação do interesse administrativo e da
própria eficiência dos órgãos públicos.

3.6 - Análise

No Brasil, a previsão da participação popular por meio de consultas e audiências
públicas, quando se tratar de interesses de terceiros, está disposto na Lei de
Processo Administrativo (LPA), e em decisões administrativas sobre a matéria
disposto no mesmo instrumento legal, buscando diminuir a distância entre a
administração e o administrado, principalmente no que se refere às decisões de
interesse geral e/ou relevantes para a sociedade.
É público que a LPA no âmbito federal, incluindo o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário, nas suas funções administrativas, devem ser observados por todos seus
servidores.
Apesar de a ANAC possuir a Instrução Normativa 18/2009, que trata sobre
audiências públicas, foi consenso que ela utiliza o instrumento regulatório apenas
para validar seus interesses e não os da sociedade, como um todo.

3.6 - Solução

- Ouvir os usuários do SAC, para que se aplique de maneira transparente, razoável e
sensata o estabelecido no artigo 37 da CF e na Instrução ANAC de 18/2009, além de
observar e cumprir a LPA, respeitando os acordos internacionais, as leis e
regulamentos, para se buscar a promoção do desenvolvimento sócio-econômico e
dos interesses da sociedade brasileira.

EIXO 4 - INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA
4.1 - Problema

Restrição de Desenvolvimento Econômico da Indústria em Consequência da
Inadequação de Regulamento – RBAC 155 (Construção de Helipontos)
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Recentemente a ANAC proveu a AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 9/2017, que trata sobre
proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 155 (RBAC nº
155) e de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 154 (RBAC nº 154),
intitulado “Projeto de Aeródromos”.
A referida legislação é de fundamental importância porque à ANAC coube
estabelecer consonância entre uma necessidade pública, fatos e uma inexistente
legislação, tratando de helipontos/heliportos públicos e/ou privados. Daí a
importância de se buscar a unificação nos moldes de outras legislações, a exemplo
da atual AC no: 150/5390-2C - FAA de 4/24/2012 que, por analogia (uma fonte do
Direito), estabelece a previsão legal e regulamentar que trate de projeto,
construção, reforma e readequação da infraestrutura, registro de pistas e operação
de helicópteros em helipontos/heliportos públicos orientando-se principalmente
no Anexo 14/VOL II da ICAO, que é norma internacional recepcionada pelo Direito
Aeronáutico Brasileiro e, portanto, cogente (obrigatória).

4.1 - Análise

Sobre a matéria, na regulamentação brasileira existem várias legislações que
estabelecem normas que necessitavam ser padronizadas e unificadas, tais como o
RBHA 91, a Portaria nº 18/GM5, de 14 de fevereiro de 1974, a Portaria 957/GC3 de
9 de julho de 2015, ICA 11-3 (Processos da Área de Aeródromos, no âmbito do
COMAER), a ICA 63-19, dentre outras.
Quanto à postulação apresentada pela ABTAER (Associação Brasileira de Empresas
de Táxi Aéreo e de Manutenção), se a ANAC realmente tivesse observado as
sugestões propostas com uma FATO de 1.0 de “D”, conforme é estabelecida e
recomentada pela ICAO nos casos de heliportos privados, com certeza o valor
atenderia aos anseios da aviação brasileira, à medida que não mais haveria
restrição quanto à operações para aeronaves de médio e grande porte quanto às
dimensões e peso, mesmo em se considerando a possibilidade de lançamento de
novos projetos.
Para se ter uma ideia, em se comparando preliminarmente alguns helipontos no
Estado de São Paulo, apresentamos um estudo com aeronaves com peso acima de
6.000kg e as medidas de FATO para o seguinte fator “D”, com as dimensões a
saber:
1,5 – 27m
1,3 – Entre 23m e 27m
1,0 – 18m até 23m, exclusive.
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A ABTAER apresentou à ANAC uma tabela com 483 helipontos e somente 22
helipontos atualmente atendem ao requisito estabelecido no RBAC 155,
recentemente editado e aprovado, contrariando as reais necessidades do mercado
das aeronaves brasileiras, que são compatíveis com as dimensões de operação em
aeródromos a exemplo do AW 139/Leonardo Agusta Westland
Neste contexto, destacamos a importância de a ANAC legislar e regular a aviação
civil brasileira em consonância aos organismos internacionais, tal como estabelece
o Anexo 14/VOL II da ICAO, à medida que novas aeronaves com maior porte podem
se adequar a uma legislação moderna e atualizada, compatível com as aviações dos
países mais desenvolvidos do mundo, afinal, constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento
nacional (art. 3º, II da CF/88).
Apesar das contribuições da ABTAER terem sido muito bem fundamentadas técnica
e operacionalmente, a ANAC simplesmente manteve as restrições estabelecidas na
antiga legislação de 1974. Ou seja, mesmo constando em regulamentos
internacionais, de nada adiantou, sem fundamento válido.
Importante registrar a real e urgente necessidade da revisão do RBAC 155, para
que o Brasil, de cuja terra nasceu o próprio Santos-Dumont, tenha uma legislação
compatível com os anseios da indústria aeronáutica que está em constante
evolução, favoreça a nossa aviação e vise os benefícios sociais do transporte aéreo
público, sem prejuízo do interesse coletivo, da indústria aeronáutica e de todos os
usuários do sistema de aviação civil brasileira.

4.1 - Solução

4.2 - Problema

- Revisão do atual regulamento RBAC 155, com a necessária atualização e
adequação aos padrões internacionais do Anexo 14 (com TLOF de 1.0 de “1D”),
devendo estar orientadas às demandas da indústria aeronáutica mundial e
nacional, no que se refere à legislação brasileira de construção de heliportos,
considerando o Brasil ser signatário da ICAO.
Regularização e Deficiência das Pistas no Brasil
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Necessidade de Regularização de Pistas, em especial da Amazônia.
Aeroportos/aeródromos delegados a Estados e Municípios estão com
documentação irregular e/ou infraestrutura precária (pistas e/ou instalações), o
que – além da evidente disruptura com tudo o que se espera juridicamente desses
entes da Federação, sendo caso de se pedir intervenção do Ministério Público - traz
riscos às operações de transporte aéreo de passageiros/cargas por demanda –
podendo culminar em um desabastecimento local.
Para a solução, sugere-se investimento no aprimoramento da infraestrutura em si,
com o poder público federal avocando a responsabilidade pela construção, reforma
e ampliação dos sítios aeroportos/aeródromos designados como sendo de
interesse para a integração e desenvolvimento dos Estados (inclusive aqueles que
já se acham delegados). Afinal, outro dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, além de garantir o desenvolvimento nacional, é promover o
bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação (art. 3º, IV da CF/88).

4.2 - Análise

Tal medida é de suma importância ante a falta de interesse e/ou capacidade
técnica dos Entes em promover as melhorias necessárias. Ademais, torna-se
necessário o orçamento do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) de modo a se
priorizar a aplicação de recursos no aprimoramento da infraestrutura
aeroportuária em regiões de média e baixa densidade.
Em consulta ao quadro de execução orçamentária do FNAC em 2017, por exemplo,
verifica-se que as dotações (iniciais ou atualizadas) para programas de “construção
de aeroportos e aeródromos de interesse estadual” e “reforma e ampliação de
aeroportos e aeródromos de interesse estadual” foram nulos, ao passo que se
dedicou com ênfase a realizar aportes de capital visando a participação da Infraero
em sociedades de propósito específico dos aeroportos concedidos (o equivalente a
R$ 2.145.090.000,00 – dois bilhões cento e quarenta e cinco milhões e noventa mil
reais).
Gerenciamento do sistema de aviação proativamente junto aos Estados e
Municípios (promover a capacitação e reciclagem permanentes de agentes
estaduais/municipais visando que suas atuações primem pela segurança
operacional) e de gestores qualificados objetivamente para a administração
aeroportuária. A definir ainda os parâmetros para uniformização de processos de
engenharia, meio ambiente e combate a incêndio.
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•

Revisão da Portaria nº 957/2015 do COMAER (estabelece as Zonas de
Proteção de Aeródromo) que, apesar de não ter contado com a
participação social em sua edição, interfere de sobremaneira em centenas
de centros urbanos sem a devida harmonização com as particularidades
locais – o que, por vezes, exerce influência negativa sobre os predicados da
integração e desenvolvimento regional. Um reexame precisa ser feito à luz
da necessidade de otimização dos sítios aeroportuários frente à demanda
existente, de acordo com as diretrizes do Decreto nº 6.780/09, que aprova
a Política Nacional de Aviação Civil.

Quanto à regulamentação de pistas na Amazônia, é necessária uma reunião na
SAC, pois foi entendimento por todos nós regulados que trata-se de questão de
Estado, à medida que irá atender a região de maneira diferenciada. Em alguns
casos, é muito difícil o atendimento da regulamentação internacional contida no
RBAC 157 (projeto e construção de aeródromos) da ANAC, dentre outros. Portanto,
as empresas de Táxi Aéreo precisam de certeza de que serão aplicadas as garantias
já previstas no ordenamento jurídico brasileiro para sua verdadeira operação.
Atualmente muitos táxis clandestinos ocupam o espaço onde as empresas
regularizadas na ANAC deveriam estar operando. Por deficiência da Infraestrutura
Aeronáutica das pistas, as operações aéreas e a Segurança de Voo ficam restritas e
comprometidas.
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- Criação de fóruns regionais para deliberação acerca de projetos prioritários e seus
respectivos
monitoramentos,
institucionalizando
assembleias
consultivas/deliberativas regionalizadas que contem com a participação integrada
do poder público e da iniciativa privada locais;
- Aproveitar as mescla de conhecimentos/experiências público-privadas para
formular soluções otimizadas para questões de interesse de ambos os lados, a
começar pelas excepcionais e de grande complexidade, que gerem o maior
impacto jurídico-social possível;
- Minimizar o risco de captura dos projetos prioritários por agentes com interesses
inadequados;
- Alocar com maior eficiência os recursos financeiros existentes;

4.2 - Solução

- Mitigar questionamentos administrativos/judiciais sobre os programas a serem
implementados;
- A SAC deveria convocar uma reunião ainda em 2019 para ouvir os envolvidos e
traçar os objetivos e metas para 2020, em ações integradas e coordenadas, tendo
como participantes a SAC, ANAC, DECEA, FUNAI/SESAI, Polícia Federal, Receita
Federal e ABTAER como representante das empresas de Táxi Aéreo.
- Recepcionar o PAPAIA – Plano Aeroviário das Pistas Indígenas da Amazônia,
documento em processo de finalização pela ABTAER.
- Melhorar a fiscalização da execução e manutenção dos planos delineados; e
- Criar soluções que efetivamente levem em conta as características regionais.

EIXO 5- TARIFAS AEROPORTUÁRIAS E DO SISTEMA DE AVIAÇÃO CIVIL
5.1 - Problema:

Aumento Desproporcional das Tarifas Aeroportuárias e de Controle do espaço
Aéreo
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As tarifas do DECEA ficaram algum tempo sem reajustes e, num curto espaço de
tempo, estão sendo atualizadas muito acima da inflação, alheio ao cenário
econômico da aviação e das empresas do setor e de maneira desproporcional.
É preciso pontuar juridicamente lembrando o princípio da modicidade das tarifas e
também que não cabe ao administrado pagar elo erro da Administração (que não
fez reajustes paulatinos e regulares ao longo dos últimos anos).
Da mesma maneira, é sabido que tanto a INFRAERO como o DECEA enfrentam
dificuldades financeiras para manter seus sistemas e equipamentos; porém, se faz
necessário um equilíbrio no estabelecimento das alíquotas, de forma a conciliar os
interesses públicos e privados.

5.1 - Análise

Vale registrar que a tarifação do serviço público federal deve observar alguns
princípios legais. Esse princípio decorre de um raciocínio simples: o Brasil é um país
relativamente pobre, tendo o Serviço Público que atingir e satisfazer os diversos
grupos sociais na persecução do bem comum. Sendo assim, quando esse serviço
depender de uma cobrança, ela deve ser condizente com as possibilidades
econômicas do povo brasileiro, ou seja, a mais baixa possível.
Neste sentido, nos referimos em especial a INFRAERO, que após gestões
deficitárias, vislumbrou privatizações para equilíbrio de caixa e retorno imediato
dessas privatizações, o que não tem acontecido. Entretanto, por cobrança de
resultados, tem buscado a qualquer custo a reposição do seu caixa, rigorosamente
exigindo a conta dos empresários e de suas empresas.
Como exemplo, no mesmo pátio em que estacionam a aeronave do banqueiro e a
da empresa de Aeromédico, transportando paciente e/ou órgãos, pagam a mesma
tarifa. Além do mais, as empresas sujeitas à INFRAERO são licitantes vencedoras de
concorridos processos administrativos, tendo feito propostas após meticulosos
cálculos sobre projeções que jamais alcançariam a curva de aumento das tarifas
como estão, de forma que estas influenciam até a necessidade de revisão do
equilíbrio econômico-financeiro de seus respectivos contratos.
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- Gestão eficiente, equilíbrio do mercado e revisão nas negociações dos valores das
tarifas compatíveis com o mercado e diferenciadas ao tipo de serviço e prazos; Que as instituições governamentais observem o princípio da modicidade tarifária
no momento de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público, pois é um
direito subjetivo do usuário de ter assegurado o seu acesso ao serviço público da
melhor forma possível com os recursos disponíveis, seja ele prestado direta ou
indiretamente pelo Estado.
5.1 - Solução

- Que o Governo Federal intervenha e estabeleça uma moderação tarifária com a
propositura e negociação da variação adequada de preços das tarifas naqueles
órgãos e instituições que disponibilizam o serviço público, e tenhamos a busca do
equilíbrio do mercado, nos limites da lei.
- A SAC (Secretaria de Aviação Civil) intervenha juntamente com a INFRAERO e
DECEA para que pratiquem sua tarifação de maneira razoável e proporcional ao se
disponibilizar o serviço público aos usuários do Sistema de Aviação Civil Brasileiro,
nos limites da lei.

EIXO - TACA - TRANSPORTE AÉREO CLANDESTINO
6.1 - Problema

Falta de coordenação efetiva entre os órgãos do governo para o combate
implacável ao TACA (Transporte Aéreo Clandestino)
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O TACA (Táxi Aéreo Pirata/Clandestino) ainda está sendo praticado de maneira
generalizada e sem as devidas fiscalizações da ANAC. Este crime está praticamente
destruindo silenciosamente o Táxi Aéreo no Brasil.
Dentre outros fatores, a falta de devida atenção nessa prática criminosa por parte
da ANAC – pois privilegia a fiscalização em áreas mais populosas, deixando à
míngua os operadores devidamente certificados das regiões remotas como a Norte
- bem como a falta de coordenação entre os órgãos do governo federal, estadual e
municipal tem levado à quebra generalizada do setor, pois a ANAC sozinha não
consegue atuar no combate a esse mal.

6.1 - Análise

É sabido que o TACA é um mercado que administra muito dinheiro; entretanto,
prejudica todo o Sistema de Aviação Civil e o Sistema Trabalhista por não gerar
emprego e renda nos conformes da lei, o Tributário por não recolher impostos e o
Direito do Consumidor, motivo pelo qual é um problema de Estado. Também
ofende a ordem econômica pela modalidade de aumento arbitrário dos lucros,
segundo a Lei n. 12.529/11.
Temos identificado melhora significativa na inteligência desses processos; porém, a
aviação precisa de uma fiscalização implacável de maneira mais efetiva e
coordenada pela ANAC com os diversos órgãos governamentais(Receita Federal,
Polícia Federal, PROCON, DECEA dentre outros) no combate à venda do serviço na
internet sem a devida fiscalização.
A internet é um ambiente aberto à oferta de voos clandestinos. Temos uma
percepção de inexistência de fiscalização efetiva por parte dos órgãos do Governo,
ANAC, Polícia Federal, Receita Federal, Procon etc., considerando o alto volume de
sites clandestinos ofertando voos sem estarem legalmente habilitados.

6.1 - Solução

6.2 - Problema

- Que o Congresso Nacional retome os trabalhos do PL 258/16, para a redação do
novo CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica) o qual estabelece a criminalização da
prática do TACA (Transporte Aéreo Clandestino). Estabeleça no novo marco
regulatório tal prática como crime e não uma simples sanção, com penas mais
rigorosas para o operador, o piloto, o contratante e o agente de venda que pratica
este tipo de crime.
Sistema de Dados Fechado - Inexistência de API para acesso aos dados públicos
da do sistema da ANAC
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6.2 - Análise

6.2 - Solução

6.3 - Problema

Apesar de haver empresas com interesses em desenvolverem aplicativos para
ofertas de voos legalizados, parece que a ANAC não tem interesse em facilitar o
acesso aos dados básicos para integração daquelas, com prejuízo direto aos
usuários, do Sistema de Aviação Civil e das empresas.
A ANAC desenvolveu o seu aplicativo do Voe Legal, o que melhorou a segurança.
Porém, não basta que a propaganda do aplicativo apareça apenas no site da ANAC,
no site da FAB, em dois sites de aviação e uma vez no You Tube para que essa
ferramenta de combate à pirataria chegue ao conhecimento do público.
- Prover uma API (Open Souce Free) de simples conexão aos dados básicos para as
empresas desenvolvedoras de software e aplicativos.

Inexistência da Categoria do Táxi Aéreo Individual
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O combate ao Transporte Aéreo Pirata se inicia pela eficiência da ANAC em
primeiramente concluir os processos de certificação prazo legal, pois aqui começa
a falta de razão do empresário que opere ilegalmente. Depois, em prover serviços
com rapidez, agilidade e eficiência às empresas legalmente estabelecidas e por ela
autorizadas a operar. Sua incapacidade em prover tais competências engessa o
setor e promove a facilidade para a aviação geral e pessoas se enveredarem por
caminhos errados, produzindo um grande desequilíbrio do mercado e insegurança
aos usuários e ao Sistema de Aviação Civil como um todo.

6.3 - Análise

Ao termos o real comprometimento da agência no combate efetivo contra a
prática desenfreada do TACA, vale o estudo da possibilidade do retorno da
existência do Táxi Aéreo Individual, assim como existe em alguns países. Portanto,
sem nos distanciar dos princípios de Segurança de Voo e da legalidade, é
importante que seja estudado a possibilidade e viabilidade da recriação da
modalidade do Táxi Aéreo Individual, e numa visão mais atualizada, o Táxi Aéreo
Light, que seria a modalidade para àqueles que possuem aeronaves e queiram sair
da clandestinidade, vindo para a legalidade sob a supervisão do órgão fiscalizador,
com cumprimento dos requisitos bem estabelecidos e simplificados do SGSO,
manuais e outras exigências necessárias.
No Brasil, há anos já existiu a categoria de Táxi Aéreo Individual, e esta ideia seria
mais ou menos parecida com o MEI (Microempreendedor Individual).
Os TACA – Piratas do Ar cresceram também em função de excesso de burocracia da
ANAC/SPO acrescido da lentidão em atender às necessidades das empresas que
estão tentando sobreviver e da falta de fiscalização, e isso é inegável. Caso a ANAC
trabalhe com mais agilidade, provavelmente as empresas também dariam uma
pronta resposta e haveria a facilitação para atender as demandas, redução de
custos e aquecimento do mercado do táxi aéreo.

6.3 - Solução

6.4 - Problema

- Agilidade no atendimento às empresas de Taxi Aéreo, de SAE e Aeromédico,
provendo um serviço que atenda as demandas, pela ANAC.
- Que a ANAC e estude a viabilidade de recriação da empresa de Taxi Aéreo
Individual – Táxi Aéreo Light.
Inexistência de Promoção de Campanhas Nacionais de Esclarecimento ao Usuário
do Táxi Aéreo, SAE – Serviço Aéreo Especializado e Aeromédico.
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Como sabemos, a prática do voo pirata é muito lesiva ao Sistema de Aviação Civil
como um todo.
Recentemente vimos que chegou ao Brasil uma Campanha Mundial prevista para
divulgação em 38 países contra a pirataria de produtos comercializados. Foram
produzidos 2 anúncios nos Estados Unidos, ao custo de 300 mil dólares, tendo sido
adaptados para a realidade brasileira e distribuídos às 1 800 salas de exibição de
cinema do país. A veiculação prevista ocorreu por três meses, onde as organizações
patrocinadoras esperavam atingir 20 a 30 milhões de pessoas com os filmes de 45
segundos cada.

6.4 - Análise

No lançamento da campanha, em São Paulo, os organizadores reportaram que
falta comando à ação policial, pois as denúncias vão para a polícia, mas entendem
que não vai ser a delegacia de bairro que vai resolver. É preciso um plano nacional.
Ao entendermos como se pode combater a “Pirataria nos Ares” precisamos de
construir um Plano Nacional de Combate à Pirataria, envolvendo todos os órgãos
do Estado Brasileiro, entes federativos e municípios no caminho da punição.
Por outro lado, as Campanhas Educativas devem ser fomentadas.
Em São Paulo, neste 2º. semestre de 2019, foi aprovada a formação da CPI do Táxi
Aéreo Pirata, a fim de entender como agem e burlam a lei e as organizações,
lesando os usuários.
É o entendimento de todos que a ANAC sozinha não tem condições, e vemos que
precisa do engajamento de todos, órgão dos Governo Federal, Estadual e
Municipal, associações e sociedade civil.
- Criação pelo Governo Federal do Comitê Interministerial para tratar do assunto,
devendo ser responsável a ANAC e conter membros efetivos das Associações
representativas de cada segmento interessada, engajando todos os setores da
sociedade.

6.4 - Solução

- O Governo Federal, por intermédio da SAC e execução e coordenação da ANAC,
lançar periodicamente Campanhas Educativas aos consumidores;
- Que a ABTAER apresente à ANAC o Guia do Usuário do Táxi Aéreo que já está em
fase final de produção, para avaliação e divulgação a nível nacional, assim como a
INFRAERO produziu o Guia do Passageiro.
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Sala: 07
SEGMENTO: INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Coordenador: Haroldo Novack
Mediador: Francisco Nunes
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INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Discussão sobre o tema infraestrutura aeroportuária
Dia 05/11 – 14 participantes
Dia 06/11 – 5 participantes
Problemas:
✓ Planos aeroviários sem continuidade;
Necessidade de abordagem nacional;
Planejamento com diretrizes e prazos;
✓ Necessidade de conscientização dos municípios sobre o que um aeroporto propicia à
cidade;
✓ Excesso de burocracia e falta de diretrizes específicas para transporte de carga;
✓ Falta de capacitação dos gestores de pequenos aeroportos (técnica e administrativa);
✓ Falta de capacitação das pessoas envolvidas nos processos relativos à aviação civil. As
pessoas não entendem do negócio – órgãos públicos;
✓ Ausência de estudos de viabilidade para a definição de aeroportos regionais;
✓ Falta de incentivo para a aviação geral;
✓ Dificuldades com órgãos públicos envolvidos na aprovação de processos aeroportuários,
em todos os níveis – demora, retrabalho;
✓ Falta de coordenação entre os órgãos públicos e administrações aeroportuários; falta de
homogeneidade entre os aeroportos, cada um dita suas regras, descontinuidade;
✓ Definição de hierarquia entre os órgãos – autoridade aeroportuária;
✓ Falta de infraestrutura para processamento da carga aérea e local para despaletização,
equipamentos de handling...); decisão ANAC – afeta infraestrutura
✓ Aeroportos concedidos devem fazer investimentos com foco no passageiro, conforme
contrato;
✓ Necessidade de previsão de áreas para a operação das empresas aéreas e outras, devido
exigência de outros órgãos (ministério público, meio ambiente – NR 24, materiais
perigosos) - integração
✓ Falta de plano para transporte de carga;
✓ Falta de continuidade na manutenção dos aeroportos (cercas, áreas verdes, terminais de
passageiros...) aeroportos regionais;
✓ Principal gargalo: insegurança jurídica – diariamente existem alterações de regras e
imposição de exigências que impactam o negócio (ex: biometria..)
✓ Falta de planos diretores aeroportuários;
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✓ Falta de envolvimento na definição dos planos diretores aeroportuários entre a
comunidade – principalmente regionais;
✓ Plano de Gestão da Infraestrutura – PGI (aeroportos concedidos) é superficial -processo
de consultation;
✓ Alto custo operacional dos aeroportos regionais – custos adicionais;
✓ Dificuldade na viabilização de novas operações em aeroportos pequenos (ex.: RBAC
139);
“Não trabalhamos como um sistema”
Sugestões:
✓ Governo determinar que os Estados mantenham atualizado o PAE - Trazer para o PAN a
análise das rotas regionais
✓ Criação de modelo de aeroporto auto sustentável a exemplo de aeroportos nos EUA e
Canadá;
Estimular criação de condomínios aeronáuticos;
Revisar e simplificar as regras e homologação de pista para aeroportos regionais;
✓ Investimento na qualificação e proficiência dos gestores de aeroportos de pequeno
porte;
✓ Necessidade de estudo da malha aérea para definição de aeroportos regionais –
integração – capacidade das empresas;
✓ Necessidade de subsídio para a aviação regional;
✓ Promover integração entre aeroporto e empresas nas questões como plano diretor;
✓ Promover capacitação técnica e administrativa para os gestores dos aeroportos de
pequeno porte;
✓ Criação de cartilha para os pequenos aeroportos, de forma a auxiliar as prefeituras.
✓ Explorar comercialmente pequenos aeroportos – diferenciar área operacional e
comercial;
✓ Implantação de ACDM;
✓ Isenção de tarifas para aviação sub-regional como incentivo;
✓ Flexibilização início de operações 121 em aeroportos pequenos, sem a exigência da
certificação operacional;
✓ Uso mais eficiente da infraestrutura disponível (ex: operação de 95% dos voos
internacionais em fingers);
Criar grupo de trabalho para equalizar o nível de segurança doméstico e internacional,
possibilitando flexibilizar a utilização dos fingers
✓ Otimização/utilização racional de pistas, pátios e taxiways.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Manobras e permanência – tarifário Infraero – regional (teto máximo)
Flexibilizar sistema de cobrança tarifária para aeroportos regionais
Contratos de concessão - aeronaves code C sem especificação – exemplo: infraestrutura
para A321
Divulgação do Plano Aeroviário Nacional
Desenvolvimento de trabalho técnico (diretrizes)
Falta participação das empresas aéreas mas decisões
Envolvimento das empresas aéreas para sanar problemas de capacitação técnica
Utilizar expertise de empresas aérea para avaliar capacidade de aeroportos – estudo e
viabilidade
A obrigação do gestor é deixar o aeroporto operacional
Qualificação para gestor público
Empresa aérea paga taxa
Dúvidas com relação á substituição das EPTAs por estações meteorológicas automáticas

Separação por tópicos:
CAPACITAÇÃO
Problema:
✓ Falta de capacitação dos gestores de pequenos aeroportos (técnica e administrativa);
✓ Falta de capacitação das pessoas envolvidas nos processos relativos à aviação civil. As
pessoas não entendem do negócio – órgãos públicos;

Sugestões:

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA INSTALADA (CARACTERÍSTICAS FÍSICAS)
Problema:
✓ Falta de infraestrutura para processamento da carga aérea e local para despaletização,
equipamentos de handling...); decisão ANAC – afeta infraestrutura
✓ Aeroportos concedidos devem fazer investimentos com foco no passageiro, conforme
contrato;
✓ Necessidade de previsão de áreas para a operação das empresas aéreas e outras, devido
exigência de outros órgãos (ministério público, meio ambiente – NR 24, materiais
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perigosos) - integração
✓ Falta de continuidade na manutenção dos aeroportos (cercas, áreas verdes, terminais de
passageiros...) aeroportos regionais;

Sugestões:

REGULAÇÃO
Problema:
✓ Excesso de burocracia e falta de diretrizes específicas para transporte de carga;
✓ Dificuldade na viabilização de novas operações em aeroportos pequenos (ex.: RBAC
139);

Sugestões:
PLANEJAMENTO
Problema:
✓ Ausência de estudos de viabilidade para a definição de aeroportos regionais;
✓ Falta de incentivo para a aviação geral;
✓ Alto custo operacional dos aeroportos regionais – custos adicionais;
✓ Planos aeroviários sem continuidade;
Necessidade de abordagem nacional;
Planejamento com diretrizes e prazos;
✓ Falta de plano para transporte de carga;
✓ Falta de planos diretores aeroportuários;
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Sugestões:
ÓRGÃOS PÚBLICOS
Problema:
✓ Dificuldades com órgãos públicos envolvidos na aprovação de processos aeroportuários,
em todos os níveis – demora, retrabalho;
✓ Falta de coordenação entre os órgãos públicos e administrações aeroportuários; falta de
homogeneidade entre os aeroportos, cada um dita suas regras, descontinuidade;
✓ Definição de hierarquia entre os órgãos – autoridade aeroportuária;
✓ Principal gargalo: insegurança jurídica – diariamente existem alterações de regras e
imposição de exigências que impactam o negócio (ex: biometria..)

Soluções:

COMUNICAÇÃO
Problema:
✓ Necessidade de conscientização dos municípios sobre o que um aeroporto propicia à
cidade;
✓ Falta de envolvimento na definição dos planos diretores aeroportuários entre a
comunidade – principalmente regionais;
✓ Plano de Gestão da Infraestrutura – PGI (aeroportos concedidos) é superficial -processo
de consultation;
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Sala: 08
SEGMENTO: SEGUROS AERONÁUTICOS

Coordenadores: Daniel Fraga
Mediador: Carlos Eduardo Mamede Polizio
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Relatório Sala Seguros
1. Isenção de IOF (7,38%) no seguro para aeronaves agrícolas:
Atualmente na contratação do seguro Rural e seus equipamentos, o recolhimento da
alíquota de IOF é zero. Fazendo analogia ao uso da aeronave agrícola como fator de
apoio nas atividades rurais, essencial considerar a respectiva isenção de IOF nos seguros
para aeronaves agrícolas.

2. Risco Aviário e demais animais em zona Aeroportuária
Observado aumento da sinistralidade decorrente de colisão com animais

nas

operações de pouso e decolagens (pássaros e animais na pista).

3. Movimentação de carga nos terminais aeroportuários
Aumento expressivo de sinistralidade (roubo e avarias) no armazenamento e
movimentações de carga nos terminais aeroportuários.

4. Aeronaves sendo utilizadas em desacordo com sua homologação junto as autoridades.
Fator de exclusão de cobertura de seguro e observado a aumento no uso inadequado de
aeronaves por parte dos operadores.
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5. Manutenção e modernização das instalações aeronáuticas
Decorrente dos recentes fenômenos extremos da natureza, necessidade da manutenção
preventiva de hangares e demais instalações aeronáuticas. (riscos quanto a sistemas de
proteção contra incêndios, manutenção predial, segurança, balizamento, entre outros)

6. Pistas habituais não registradas e/ou homologadas
Registrar (pelo menos) as pistas habitualmente operadas. Fator de exclusão de
cobertura de seguro.

7. Incrementar / Incentivar empresas relacionadas a treinamentos de pilotos
Não estamos falando de instrução básica e sim empresas direcionadas ao treinamento e
atualização dos pilotos formados. Redução no custo deslocamento da tripulação ao
exterior e acessibilidade dos pilotos locais nos diversos segmentos da aviação.
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Sala: 09
SEGMENTO: COMBUSTÍVEIS

Coordenadora: Ana Helena Mandelli

Delta Fox Eventos
Rua Comendador Elias Zarzur, 2190; Alto da Boa Vista, São Paulo/SP - Telefone:
(11) 5041-2088 / 5548-3977

95

Combustíveis
Nossos conceitos básicos se nortearam na necessidade de democratização da aviação aos
brasileiros.

- Ações de simplificação e padronização para ganhar eficiência.
- Necessidade de estratificar os aeroportos por sua vocação possibilitando políticas públicas
específicas para cada segmento:
a) operação aviação comercial, doméstica e internacional.
b) operação aviação regional
c) operação aviação geral

Tributos
- PIS/COFINS: hoje responsável por parte significativa do custo produto (cerca de 2%), é
necessário eliminar o tributo.
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- ICMS
- Alinhamento do ICMS no país eliminando o tanquer in (transporte de combustível no
avião para evitar o abastecimento em outra localidade) que queima mais combustível que o
necessário.
- A “guerra” fiscal entre os estados que traz diversas dificuldades de infraestrutura na
cadeia criando demandas artificiais ou movimentos de demanda bruscos.

Sugerimos que as alíquotas sejam diferenciadas pela vocação do aeroporto: alíquota
específica no aeroporto e não diferenciada pela empresa aérea
1) Operação aviação regional/geral: 3%
2) Operação aviação comercial: 7%
- Isonomia aos revendedores e consumidores finais: eliminar ICMS baseado em lucro
presumido
- Devido sua natureza específica (treinamento de pilotos, emergências, resgate e
transporte em regiões inóspitas) o ICMS da gasolina de aviação deveria ter a alíquota de 3% em
todas as localidades.
- Apoio junto aos Estados da Bahia, Amazonas e Pará para que o substituto tributário
seja a distribuidora, viabilizando os voos internacionais e transferência do produto. Hoje são os
únicos estados que criam esta dificuldade.
- Tributos sobre transporte interestadual elevam o preço final. Sugerimos que a cadeia
seja vista de forma sistêmica eliminando os tributos excessivos. É transporte especializado e
dedicado.
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Infraestrutura
- No momento da privatização das refinarias exige o controle da ANP evitando dois possíveis
efeitos colaterais:
a) Formação de monopólio regional: cada refinaria isolada.
b) Garantir o abastecimento nacional mantendo os polos de suprimentos atuais ou, no
caso de uma refinaria privada eliminar o QAV de sua produção, que este polo seja substituído
por importação, facilitando o investimento em infraestrutura.
- Melhoria na fiscalização dos PAAs de operação regional/geral garantindo que estejam com os
equipamentos corretos evitando problemas de operação e qualidade de produto. Não há
fiscalização efetiva nos locais de aviação regional/geral. Nos locais com aviação comercial, as
empresas aéreas fazem essa fiscalização e não temos problemas.

Agir em todos os elos para ganhar eficiência e reduzir custos:
- Infraestrutura de armazenagem das distribuidoras: impactadas pelas questões fiscais
que trazem gargalos e ociosidade de forma artificial. Precisamos melhorar a segurança jurídica
dos investidores, regras claras e plano de Estado.
- Transportador especializado: dificuldades de otimização na cadeia. É necessário
eliminar o ICMS sobre os fretes para que se reflita no custo final.
- Consumidor final vs Revendedor: revenda impactada pelo tributo de margem
presumida
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Itens de impacto em Preços ao consumidor
- Precificação Petrobras: a paridade de importação no Brasil é alta devido as deficiências de
infraestrutura e escala. Este item, porém, deve ser minimizado com a privatização das
refinarias.
- ICMS: conforme tratado em diversas áreas acima

- Cobrança do arrendamento de área (fixo e variável) de infraestrutura aeroportuária muito
discrepante entre os aeroportos e impacta o preço final aos passageiros. Sugerimos que tenha
uma tabela de referência considerando a vocação dos aeroportos.

- Necessitamos de normas de referência nacionais claras e objetivas, com aplicação
padronizada a nível nacional: ambientais, corpo de bombeiros, tributos, entre outras. Cada
estado usa uma interpretação ou nova regra o que gera atrasos de construção e custos
desnecessários na cadeia. Ex.: exigências recentes do corpo de bombeiros trouxeram custos
absurdos que inviabilizam os pequenos aeroportos (sistema de combate ao incêndio). Em
muitos casos o agente de fiscalização é o agente que legisla incentivando que se criem regras
com função de arrecadação.
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