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Ofício Circular nº 104/2016/DREI/SEMPE/SG-PR
Brasília, 27 de abril de 2016.
A TODOS OS PRESIDENTES DE JUNTAS COMERCIAIS
C/C AOS PROCURADORES e SECRETÁRIOS-GERAIS
Assunto: Atualização normativa do processo de outorga para a prestação de serviços aéreos
públicos.
Senhor Presidente,
1.
Encaminho a Vossa Senhoria para conhecimento e divulgação no âmbito dessa
Junta Comercial, cópia do Ofício nº 406/2016/GEOS/SAS/ANAC, da Gerência de Outorgas de
Serviços Aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, no qual informa que “foi concluída a
revisão normativa do processo de outorga para a prestação de serviços aéreos públicos com a
edição da Resolução nº 377, de 15/03/2016, e da Portaria nº 366, de 16/03/2016”.
2.
A ANAC informa que “Os normativos mencionados acima regulamentaram o
art. 184 da Lei nº 7.565/1986 – CBA, o qual prevê que os atos constitutivos de empresas
exploradoras de serviços aéreos públicos dependem de prévia aprovação da ANAC para serem
apresentados ao registro do comércio, e passaram a prever o quanto segue:
Art. 5º Os atos constitutivos das sociedades empresárias que explorem
ou que pretendam explorar serviços aéreos públicos, bem como suas
modificações, dependem de prévia aprovação da ANAC para serem
apresentados ao Registro do Comércio.
.......................
§ 2º As alterações de atos constitutivos que não versem sobre
composição societária, transformação, incorporação, fusão ou cisão
presumem-se aprovados e podem ser apresentados para registro
diretamente no Registro do Comércio.”
3.
Esclarecemos que as alterações realizadas pela ANAC, serão inseridas no Anexo
da Instrução Normativa nº 14, de 2013, que “Aprova o quadro enumerativo dos atos
empresariais sujeitos à aprovação prévia de órgãos e entidades governamentais para registro
nas Juntas Comerciais e dá outras providências.”.
Atenciosamente,
FERNANDO ALMEIDA

Diretor

