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Atividades de 2013
Desde a posse da Comissão de Direito Aeronáutico os membros da Comissão
participaram de reuniões regulares e mensais previamente agendadas, para
discussão de assuntos relacionados ao Direito Aeronáutico e Segurança de Voo.
Em março a Comissão realizou uma Palestra sobre Direito Aeronáutico, com a
participação do membro palestra Prof. Daniel Calazans.
Em 27.05.2013 a Comissão realizou uma Palestra sobre o tema ¨Direito
Aeronáutico¨, com a participação dos palestrantes Maj. Beni e Prof. Mauricio
Pontes.
Em 05.06.2013 alguns membros da Comissão participaram de uma Jornada
Interna de Segurança de Voo, promovida pela empresa Avianca Linhas Aéreas.
Em 04.08.2013 – Presidente e Vice-Presidente participaram de uma reunião com
o Presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB/RJ – Dr. Alexandre.
Em 05.08.2013 – Membros da Comissão estiveram presentes na Audiência
Pública sobre o acidente da TAM, na Assembleia Legislativa de SP, sob a
coordenação do Deputado Gianazzi – Presidente questionou membros da ANAC
na audiência.
07.08.2013 – a Presidente da Comissão concedeu entrevista para o site Uol sobre
o julgamento do acidente da TAM em Congonhas.
Nas datas de 12 e 13.08.2013, os membros da Comissão participaram do
Seminário Safety Standdown Latin America, promovido pela empresa Bombardier.
Em 16.08.2013 a Comissão realizou uma Palestra sobre o tema ¨Direitos
Trabalhistas dos Aeronautas x Atual Cenário da Aviação Brasileira, com a
participação dos palestrantes Dr. Carlos Vinicius Barbosa Mai, membro da
Comissão.
Em 17.08.2013 os membros da Comissão participaram do Simpósio Nacional de
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, promovido pelo CENIPA - Centro de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Em 22.08.2013 alguns membros da Comissão participaram de um Seminário de
Aeronavegabilidade e Segurança Operacional promovido pela ANAC, na sede da
empresa Azul Linhas Aéreas.
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Participação e abertura pela Presidente do Seminário Aviação e Direito realizado
pela Comissão de Direito Aeronáutico da OAB/MG em Belo Horizonte, no dia
03.10.2013.
Em 10.10.2013 a Comissão de Direito Aeronáutico tomou conhecimento da
existência de um Projeto de Lei Estadual de nr. 469/2012, tramitando na
Assembleia Legislativa de São Paulo, cujo teor tem o condão de autorizar a
soltura de balões ecológicos no Estado de São Paulo. Considerando que tal
conduta coloca em risco a navegação aérea, alguns membros da Comissão de
Direito Aeronáutico estiveram com o Deputado Gilmaci Santos, para fins de alertálo do perigo à aviação, caso o referido de Lei seja aprovado.
Encontro com vereador Gilmaci Santos em 10.10.2013 para aliança no combate
aos projetos de lei que autorizam a soltura de balões ecológicos.
Encontro também com o Deputado Alencar, autor de um dos projetos que
autorizam a soltura de balões ecológicos.

A Presidente representou o Dr. Marcos da Costa na Solenidade do Comando da
Aeronáutica "Solenidade Militar - Dia do Aviador" em outubro de 2013.
Representou-o, ainda, na festa de Homenagem ao Dia do Aviador realizada pelo
Sindicato Nacional dos Aeronautas SNA em 23.10.2013.
Em 22.11.2013 a Comissão de Direito Aeronáutico foi convidada a conhecer a
nova Torre do Aeroporto de Congonhas, bem como, seu respectivo trabalho no
controle do tráfego aéreo.

Atividades de 2014
A Comissão realizou reuniões quinzenais, previamente agendas, para discussão
de assuntos relacionados ao Direito Aeronáutico e Segurança de Voo.
Considerando os transtornos ocorridos no mês de janeiro de 2014, relacionados a
atrasos de voos por questões meteorológicas e de infraestrutura aeroportuária, os
membros da Comissão decidiram formular uma cartilha direcionada aos usuários
da aviação regular brasileira, com temas de interesse geral, abordando questões
desde o check-in até o desembarque e recebimento da bagagem.
As reuniões agendadas para fevereiro, março e abril de 2014 foram utilizadas para
definição dos temas e tópicos da Cartilha, bem como elaboração dos textos.
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Foi realizado um contato com uma empresa de marketing, que em apoio a ideia
da distribuição da cartilha, fez a criação de um vídeo de apoio com a ideia inicial
do projeto.
Em 08.03.2014 a Comissão de Direito Aeronáutico foi convidada para participar de
uma reunião no Campo de Marte, a fim de tomar ciência acerca das dificuldades
que o Plano Diretor Municipal impõe, com a intenção de desativação do Aeroporto
localizado naquele local.
Na referida reunião, a Associação dos Usuários do Campo de Marte,
representando os interesses das empresas de táxi aéreo, funcionários que
trabalham
naquele
local,
escolas
de
Aviação e alunos, manifestaram interesse em agendar uma reunião com o
Presidente da OAB/SP a fim de buscar apoio à demanda que se instalou com a
intenção de desativação do aeroporto. A Apamagis já havia se manifestado
favorável ao pedido de apoio da Associação.
Em 30.03.2014 a Presidente e a Vice-Presidente da Comissão de Direito
Aeronáutico estiveram em reunião com o Dr. Marcos da Costa para apresentação
do projeto inicial da cartilha e repasse das informações acerca da proposta de
desativação do Aeroporto Campo de Marte.
Com a autorização do Dr. Marcos da Costa para a elaboração da Cartilha
destinada aos usuários da aviação, a Comissão agendou reuniões com a
empresas aéreas a fim de obter apoio logístico para a distribuição das cartilhas.
Assim, seguiu-se as reuniões com as empresas aéreas:
31.03.2014 Reunião com a empresa Avianca
04/04/2014 Reunião com a empresa Tam
10/04/2014 Reunião com a empresa GOL
15/04/2014 Reunião com a empresa Azul
Relativamente à Cartilha destinada aos usuários, as empresas aéreas
manifestaram apoio para a sua elaboração, com propostas de auxílio na
distribuição do material, concessão de passagens aéreas para lançamento e apoio
financeiro para a confecção.
Os textos para a Cartilha estão sendo elaborados pelos membros da Comissão.
Com a finalização, referido material será encaminhado à Presidência da OAB/SP
para aprovação do conteúdo.
Em 17.04.2014 alguns Membros da Comissão participaram de um Ciclo de
Palestras de Direito Aeronáutico na UFABC (Universidade Federal do ABC), os
membros Carlos Vinicius Barbosa Mei e Fábio Anderson participaram como
palestrantes.
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Em 04.06.2014 a Comissão de Direito Aeronáutico reuniu-se com o Dep.
Fernando Capez, em seu Gabinete na Assembleia Legislativa de SP, para fins de
obter apoio contrário à aprovação do PL 469/2012, que visa aprovar a soltura de
balão ecológico no Estado de São Paulo.
Após a referida reunião, a Presidente e a Vice Presidente da Comissão reuniramse em outras ocasiões com a assistente legislativa do Deputado Fernando Capez,
a fim de auxiliar na redação do voto contrário que o Deputado apresentaria acerca
do Projeto de Lei. O voto contrário ao PL 469/2012 foi devidamente redigido e
juntado no processo legislativo.
Em 05.06.2014 alguns membros da Comissão participaram de uma Jornada
Interna de Segurança de Voo, promovida pela empresa Avianca Linhas Aéreas,
com o tema ¨O Processo de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas¨.
Em 14.06.2014 a Comissão realizou uma Palestra sobre o tema ¨ A
Regulamentação do Aeronauta¨, com a participação do palestrante Dr. Douglas
Sabongi Cavalheiro.
Em junho de 2014 a Comissão de Direito Aeronáutico foi convidada a organizar
um Seminário de Direito Aeronáutico em conjunto com o CENIPA (Centro
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).
Em reunião com o Dr. Umberto D’Urso foi aprovada a participação da Comissão
de Direito Aeronáutico da OAB/SP no referido Seminário.
O evento destinado a um público de 500 pessoas, será patrocinado pelo Cenipa e
contará com a presença da ICAO e membros do Judiciário e advogados dos
países membros, com tradução simultânea para o inglês e espanhol.
Inicialmente previsto para ocorrer no final de Novembro de 2014, foi transferido
para o primeiro semestre de 2015, tendo em vista a ocorrência da Copa do Mundo
e a não disponibilidade de hotéis de primeira linha que comportassem o evento no
mês de sua pretendida realização.
Em 11.08.2014 os membros da Comissão participaram do Seminário Safety
Standdown Latin America, promovido pela empresa Bombardier.
Relativamente ao tema Soltura de Balão Ecológico, a Comissão de Direito
Aeronáutico encontra-se engajada na formulação de um parecer contrário aos
vários projetos de leis que se encontram em tramitação. Em pesquisa realizada,
verificou-se também a existência de inúmeras leis municipais já aprovadas, que
serão objeto de posicionamento desta Comissão.
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Em virtude do trabalho realizado acerca dessa questão, a Comissão de Direito
Aeronáutico da OAB/SP teve seu nome citado no livro ¨Crimes Aeronáuticos¨ do
juiz federal Marcelo Honorato, lançado em Outubro de 2014.
Atualmente encontram-se em andamento na Comissão de Direito Aeronáutico a
formulação da Cartilha destinada aos usuários da aviação e estudos para
posicionamento sobre a questão das Leis Municipais e Projetos de Leis que visam
autorizar a soltura de balões no espaço aéreo brasileiro, pratica esta nociva e
perigosa para a aviação.
No mês de abril a Comissão realizou a palestra com o Tema Direito Espacial,
ministrada pela Dra. Carla Martins.
Realização de duas palestras na Universidade Anhembi Morumbi – Aspectos
legais na aviação e Direito Aeronáutico nos meses de Julho e Outubro,
respectivamente.
A Presidente representou o Dr. Marcos da Costa em dois eventos:
1) 17.10.14 às 10 horas - ALESP - "DIA DO AVIADOR" com o Deputado
Fernando Capez.
2) 17.10.14 às 20h30 - IV COMAR E SESI-SP - Sessão Solene em
homenagem à Aeronáutica Brasileira.
Em 19.08.2014 a Comissão realizou uma Palestra com a Comitiva do Senador
Italiano, Dr. Domenico Scilipoti e a Dra. Carla Martins, com o tema Relações
Internacional no Cenário Político.
Ainda em agosto a Presidente concedeu entrevista ao Programa Questão de
Justiça explicando do que se trata o Direito Aeronáutico.
Em 04.11.14 a Presidente e Vice-Presidente compareceram ao evento realizado
pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas para a discussão das alterações do
RBAC 61 (ANAC). Evento realizado no hotel Holiday Inn no Anhembi.
Em novembro de 2014, convite e presença da Presidente no Colégio de
Presidentes realizado em Atibaia.

São Paulo (SP), 12 de janeiro de 2015.
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