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REQUERIMENTON." 688 ANo:2020
AUTOR: Deputado JOÃO LUIZ (Repubticanos)

ASSUNTO: REQUER À MESA DIRETORA DA CASA, COM A AQUIESCÊNCN DO

PLENÁRIO, QUE SEJA TRANSFERIDA A DATA DA AUDIÊNcIA PÚBLIoA QUE IRA

DEBATER OS PROBLEMAS DE SUSPENSÕES E CANCELAMENTOS DE VOOS PARA

CIDADES DO INTERIOR E A FALTA DE INFRAESTRUTURA DOS AERÓDROMOS NO

AMAZONAS, PARA O DIA O8IO4I2O2q AS OgHOO, NO MINIPLENÁRIO CONEGO AZEVEDO.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados,

Dc td la

JUSTIFICATIVA

O maior estado em extensão territorial, o Amazonas, ocupa também um ranking

da 2.4 unidade federativa mais populosa da região Norte, com mais de 4 milhões de habitantes

distribuídos nos seus 62 municípios, os quais, na sua grande maioria so são acessados por

meio do transporte hidroviário ou aéreo, em razáo das condições geográficas do estado e da

distância da capital.

Em razão das condições precárias de mobilidade e acessibilidade apresentada,

a população amazonense acaba arcando com preços de passagens aéreas exorbitantes ou

longas viagens em embarcações.

Ademais, de acordo com informações obtidas junto a Superintendência de

lnfraestrutura Aeroportuária - SAI da Agência Nacional de Aviação Civil, dos 24 aerodromos

homologados pela ANAC, apenas 11 se encontram em condições de voo regular, porém, com

problemas de infraestrutura, visto que a maioria é administrado por prefeituras municipais.

Além de todas as questões em síntese apontadas, em outubro de 2019,

consumidores de alguns municípios do Amazonas foram surpreendidos com o cancelamento
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de voos da empresa MAP Linhas Aéreas, o que resultou em prejuízos para mais de 500 mil

pessoas que haviam adquirido passagens junto à empresa.

Desde então, o serviço de voos para alguns municípios continuaram sendo

ofertados pela empresa MAP sem o devido respeito ao consumidor quanto à veiculação da

oferta, nos termos previstos no art. 30 do Codigo de Defesa do consumidor.

À luz do art..22, caput e $ único do CDC, a prestação de serviços públicos por

empresas, concessionárias ou permissionárias, envolve o dever de fornecimento adequado,

eficiente, seguro e contínuo quando tratado como essencial que é o caso do transporte aéreo

sob pena de reparação do dano por descumprimento total ou parcial e ainda, considerado

como prática abusiva contra o consumidor,

A Resolução n.o 400 da ANAC, dispõe ainda, no ar1. 20 e seguintes um rol não

exaustivo de obrigações nos contratos de transporte aéreo em casos de atrasos,

cancelamentos ou preterição de voos, além da normatização da assistência material que deve

ser oferecida quando diante de tais problemas.

Nesta linha de raciocínio foi o entendimento proferido pela Segunda Turma da

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de Relatoria do Ministro Humberto Martins, no

REsp 1.469.087-AC (201410175527-1), por unanimidade entendeu que a falta de informação e

o cancelamento ou interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança

intransponíveis, configuram prática abusiva, devendo, portanto ser punida.

E notorio que o povo amazonense vem enfrentando grandes dificuldades e

prejuízos de toda ordem, pois o transporte aéreo trata de necessidade básica paru a

acessibilidade de milhares de pessoas que precisam se deslocar das suas cidades a negocios,

para tratamento médico, estudo, lazer e outros, e além das perdas para economia do estado

quando deixa de oferecer voos para municípios com potencial turístico.

A empresa MAP Linhas Aéreas ao ser provocada pela Comissâo de Defesa do

Consumidor e parlamentares desta Casa em novembro de 2019, justificou que os

cancelamentos e suspensões ocorreram pela falta de infraestrutura dos aeródromos, tais como,

problemas de desgaste e ondulações no asfalto da pista de pouso, perigo aviário, falta de

limpeza da vegetação na área, além da certificação do aeroporto e falta de informação na pista.

Atualmente a empresa MAP Linhas Aéreas, opera voos para Manaus, Parintins,

Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari, sendo que a
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empresa Azul Linhas Aéreas e aviões de táxi aéreo também operam voos para algumas

cidades do interior do Amazonas.

Assim, Requeiro à Mesa Diretora da Casa, com a aquiescência do Soberano

Plenário, a remarcação da data de realizaçào de Audiência Pública por meio da Comissão de

Defesa do Consumidor, para o dia 08/0412020, às 09h, no Miniplenário Cônego Azevedo, com

o objetivo de debater os recorrentes problemas das suspensões e cancelamentos de voos para

cidades do interior e a falta de infraestrutura dos aerodromos no Amazonas.

Na opodunidade, solicito que sejam convidados os orgãos, entidades e

empresas abaixo:

o Representante da empresa MAP Linhas Aéreas;

o Representante da Passaredo Linhas Aéreas;

o Representante da empresa Azul Linhas Aéreas;

o Representante da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

o Representante da Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC

o Representante da lnfraero;

o Representantes de táxis aéreos do Amazonas;

o Governador do estado do Amazonas;

o Prefeitos de municípios com aerodromos;

o Presidentes das Câmaras Municipais com aeródromos

o Representante da Defensoria Pública do Estado;

o Representante do Ministério Público do Estado;

o Representante do Ministério Público Federal'

o Representante do Procon AM;

o Representante do Tribunal de Justiça do Amazonas.

PLENÁRO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

20 DE FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS

JOÂO LU ublicanos
D stadual

Presidente da Comissâo e Defesa do Consumidor

Avenida l\ilário Ypiranga Monteiro, n.0 3.950 - Ed. Dep. de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez de Novembro
CEP: 69.050-030 - lVì - Telefone: (92) 31 83-4493


