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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa
do Brasil e o Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14
de novembro de 2018.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 12 de novembro de 2019.
Deputado José Rocha
Presidente em Exercício

MENSAGEM N.º 393, DE 2019
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Ofício nº 182/2019
Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein
sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro de
2018.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;
VIAÇÃO E TRANSPORTES; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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MENSAGEM Nº 393

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso 1, combinado com o art. 84, inciso VIII,
da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da
Infraestrutura, o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein
sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro de 2018.
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Brasília, 4 de Julho de 2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao
Congresso Nacional, o anexo Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein
sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro de 2018, pelo Embaixador do
Brasil junto ao Reino do Bahrein, Norton de Andrade Mello Rapesta, e pelo Ministro dos
Transpo1ies e das Comunicações bahreinita, Kamal Bin Ahmed Mohamed.

2.
O referido Acordo, em cuja confecção atuaram conjuntamente o Ministério das
Relações Exteriores, o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), tem o fito de incrementar os iaços de amizade, entendimento e
cooperação entre os dois países signatários, consequências da existência de marco legal estável para
a operação de serviços aéreos entre os territórios do Brasil e do Bahrein, e para além desses. O
Acordo está de conformidade com a Política Nacional de Aviação Civil, estabelecida pelo Decreto
nº 6. 780, de 18 de fevereiro de 2009.

3.
À luz do exposto, e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do
Congresso Nacional, em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com o artigo 84, inciso
VIII, da Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem,
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Ernesto Henrique Fraga Araújo, Tarcísio Gomes de Freitas
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ACORDO .ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DO BAHREIN
SOBRE SERVIÇOS AÉREOS

•

A República 'Federativa do Brasil

e
o Reino do Bahrein,
doravante denominados "Partes'';

,,1
..

.

Sendo Partes da Convenção . sobre Aviação Civil lnternaciona·I, . aberta Rara
assinatura
em
Chicago no .dia 7 de dezembro
de 1944;
'
.
.
.
,

·'

~

Desejando promover um sistem~ qe aviação intern~cional baseàd0 na competição .
e_
n tre as empresas aéreas no mercado, com o mínimo de interferê'.ncia governamental;
'

· ôesejando
internacionais;

facilitar

a

exp~nsão

das · oportunidades

de -se.rviços

aéreos ··

_
Reconhecendo que serviços aéreos internacionais eficientes é · competitivos
aumentam o comércio, o bern~estar dos consumidores e o crescimento econômico;

.\

'

,

DeseJando tornar possível'. para as empresas aéreas oferecer ao público usuário do .
transporte aéreo uma variedade de opções de serviço e querendó' encorajar as empresas aéreas
.
'
'
a individualmente desen\{olver e implementar preços inovadores e c9mpetitivos_; e
Desejando garantir o mais alto nív('{ d.e segu~ança operacional e d~ s~gurança da
· aviação· nos serviços aéreos intern.acionais e ·r~afirmahd? sua grave preocupação à respeito de ·'
atos ou ~meaças contra a segurança qe aeronaves, que colocam em risco a segurança das pessoas
ou da propriedade, afetam, de forma adversa, a operação de serviços aéreos· e minam a·confiança .
.
'
.
'
. . .
·.
,,,
. .
.
do público ha segurança da aviação dvil;
·Acordaram

ó seguinte:
Artigo 1

pefin ições
\

Para
diferentemente:

os

própósitos .dest e Acordo,
. '

7

a menos

que

o contexto disponha ·

,rr.. -

~

·-

.,

\.

'

. r

f

1'

i

a) O te rm o "Conve_n
ção de Chicago" s'ighíf
ica a Convenção sobre
Int er na cio na l, ab er ta
Aviação Civil
para assinatura ém Ch
ica
go
,
no
dia
7 de de ze mb ro de
1944, e i,nclui tod os
os · anexos açiotados
nos ter mo s do Ar tig
Convenção qu alq ue
o 90 daquela '
r emendá aos ·anexos
ou à Co~venção, nos
Artigos QO e 94(a), na
ter mo s dos
medida em que e~ses
anexos e alteraçõ·es se
' a ambas as Partes;
jam
aplicáveis
:

1

\

e

_b) O. te r.m o ','a uto rid
ad es aer~náuticas" sig
nifica, nQ caso do Re
unid~de-Assuritos de
ino do Bah.reín,
Aviação Ci~il, e, no ca
so
aa
Re
pú
blica Federativa do Br
a Au tor ida de de Aviaç
asil,
ão Civfl representada
pe
la
Ag
ên
cia .Nacional de Aviàç
Civil (ANAC},- ou,,~m
ã9
ambos os casos, qu alq
ue r pessoa _ou órgão
au tor iza do a de sé mp
qu
e
po
ssa
se
r
en h~ r qu ais qu er ft;inç
ões atu alm en te ·exerc
au tod da de s acima me
idas · pelas
ncionadas ou funções
similares; .
c) O. ter mo "serviços
acordados" significa se
rviços aér~os int er na cio
na(s) rota(s) especifica
na is regulares
da(s)' no Qu ad ro de Ro
tas
co
nju
nta
me nte acordado pelas
au tor ida d_es aeronáutic
as de ambas as Partes
para o tra ns po rte de
bagagem, carga e ma
passageiros,_,
la .pqstal;

a

•

•

1

d) O ·te rm o _"e m w.esa
aérea designada" sig
nifica qu alq ue r empre
ten ha sido designê da.e
sa aérea que
autorizada em co nfo rm
ida de com o Ar tig o_4
e Autorizaçõ,es de Op
(Des.ignaçã,6
eração} deste Acordo;
e) O te rm o "ro ta espe
.....,
cificada" significa uma
ro ta especificada no Qu
_. ~o nju nta me nte acord
ad ro de Rotas
ado p~las_au tor ida de s
aeronáuticas de amba
s as Partes;
f} O ter nío "capacid
ade" ,_erp relação a um
a aeronave, significa
aeron·ave disponív~I
·a cargq úti l da
em uma ro ta ou tr~ ch
o
de
um
a
ro
ta
"serviço ac or da do "; sig
e, em relaçãC? a um
nifica a capacida·de da
aeronave usada em tal
mu ltip lic ad a pela fre
serviço,
q.uêricia operada po
r ·· tal aeronave, du
de ter mi na do pe río do
ra
nte
um
, em urna ro ta ou tre ch
o de uma ro ta;
•
·
g) b te rm o "te r.r itó
rio " te m ,o significado
que lhe é atr ibu ído-.
• Convenção de Ch
no Ar tig o 2 da
icago, e os ter mo s
"serviço aéreo'', '"s
int er na cio na l", "e mp
erviço aér,eo
re sa aérea"
"escala para fins não·
significados à eles atr
co
me
rci
ais" tê m os
ibu ído s rio' ar tig o 96 da
. ç'onvenção de Chicago
;
h) O te rm o : "p re ço "
significa os preços
-a serem pagos pe
passageiros , bagagem
lo tra ns po rte de ·
e carga e as condiçõ
es sob as _quais esse
aplicam , inc lui nd o
s preços se
comissões e ... ou tra
s remunerações ad
a·g en cia níe nto ou ve~d
ici
onais po r . ·
a .de bilhetes de tra ns
po
rte
:
ma
s
ex
clu
e condições para o tra
indo re_muneração
ns po rte de, mala posta
l;

\.

1-

1

/

e

i)

1.

Os ter mo s "e qu ipa
me'ntos de solo",
"p_rovisões de bo rd
sobressalentes" tê m os
o" e "peças
significados a eles re sp
ec tiv am en te atr ibu ído
9 da Convenção de Chicago
s no Anexo
;

8

__ ... ____

r ~ ···-- -

j)

o termo

"tarifa s aeroná uticas " significa o valor cobrad o ~fas ~mpré sas
aéreas
.
pelas autori dades comp etente s ou' por estas autóri
zado a-ser cobrad o~ pelo uso
da ~ instàla ções e serviç os dos aeropo rtos, oü de · instalà ções
de naveg ação
.
.
..
. .
\
.
aérea, ou de instala çõ~s e serviç os de segura nça
da aviaçã o, incluin do- as
instala ções e os serviç os relacio nados, para aerona ves, sua,
s tripula ções, ·
passag
eiros e- carga;
f
.
'

/

ArtigoJ
Apliq1bili~ade daton vençã o de Chicago
'

.

~
As dispos ições do Acord o estarã o sujeita s às dispos ições da Conve
nção de Çhicago,
na medid ~ em que essas dispos ições séjam aplicáv eis a serviç os
aéreo_s intérn aciona is.

Arti~o 3
Çonce ssão de Direitos

1

1.
· Cada .Parte \conce de •à _o utra Parte o_s direito s especi ficado s nest
e Acord o com a
finalid ade d~ opera r serviço s aéreos intern àcio:na is nas r.otas ,espec
ificada s· rio Quadr o de Rqtas ·
acorda do conjun ta.men te pelas áutori dades aeroná uticas de ambas
as Partes .
.·
.
'..
.
f
.

2. · .

Sujeito às dispos ições deste Acordo, as em.pre sas aéreas .desig nadas
por cada. Parte
gozarã ~ dos seguin tes direito s:
- ·
·
,,
·
· · ·
a) .sobre voar o territó rio da outra Parte s~m pousa r;
b) t'aze; ·escala s no ter:ritório da outra-Par~e p~ra fins não comer
dais;
e) fazer escàla~ nos pontô s da~ rota~· especi fi~ada s no Quadr o
de ·Rotas acorda do
·conju ntame nte pelas _autori dade( a ~ronáu ticas · de · .ambas :
as, P_a rtes, p·ara
enibar càr e desem barcar tráfeg o intern aciána l d~ passag eiros,
bagà gem, carga
ou mat·a postal ,, separa damen te·ou em coçnb.i nação; e .
.
. ,
.
.
'
.
,,
.,.:
d) . os demai s direito~ ~specifiCi;Jdos ·no presen te Acord o.

3.
As demai s empre sas aéreas de çada. Parte, que não tenha m sido
design adas ,com
base no Artigo 4 (Desig
hação -e Autori zação
de Opera ção) d'este
.
Acord
o,
també
.
.
'
. m goza rão dos
direito s espec ificado s ·nas alín_e. as (a) e· (b) .do par.á grafo 2·dest e
Artigo. ·
.

4.
/
.· _Nenhu m_ dispos itivo do parágr afo (2) deste· Artigo · será
consjd erado . como .
conce ssão ·á umà
empre. sa aérea
design
ada
de
uma
Parte
/
do
direito
,
de embar car, no territó
ri.o. da
.. ,
.
outra Parte, passag eiros, carga e mala postal , media nte remun eração
e com desti rj o a outro ponto
no territó rio desta out ra P·a rte:
.
~
'
.
.

.

5.
Se devido a conflit os - armad os, calam idades ~nàtura is, distúrb
ios polític os ou
desd~ brame n.t os disrup tivos empre sa aérea design ada-de ~m·a
das Partes não puder opera r um

a

. (

9

,

.... !

. ···· !'- ·

·,
serviço em sua rota norm. al, a outra Parte envid ará
seus melho res esforç'os para faeilit ar ,a
con~inuidade da opera ção do serviço por meio de rearran
jc;>s ap~opriados dessas rotas.
' 1

A_~igo 4
Designaçã-o e Autorizações de Operação

1.
Cada Parte terá o direit o de designar, por escrit 0,
à o_utra Parte uma ou mais
empresas aéreas para op_
e rar os serviços ·acordados confo rme este Acord o e de
cevogar ou altera r
tal· designação.
,
·
·
2.
- Ao receb er tal designação ·e' ó pedid o de autori zaçãô
de opera ção das emp'resas
aéreas designadas,_- Ra: forma e
modo prescritos, cada . Parte conte áerá ; autorização
de·
opera ção aprop riada com a mínim a demo ra de trâmit
es, desde que:

no

a) a empre sa 9érea esteja estabelecida e tenha o··seu
pri_ncipal local de negóci?s
no territó do da Pªrte que a·designa;
b} o· efetiv o ' contro le regula tório da empresa aérea
designada seja _exercido e
_manti do pela Parte que a d'esigna;
•
1
e) a Par.te que designa a empresa í;lé~ea ,cump ra as dispo
siçõ_
es estabelecidas no
Artigo ·13 (Segurança Operacional) e no Artigo 14 (Segu
rança da Aviação); e
d) a empre sa aérea designada esteja qúa"lificada para
satisf azet outras cqndições
presc'ritas, segundo as leis e tegula ment'os norm almen
te aplicados à operação
de serviços aéreos iptern acion ais pelél Parte que ~eceb
e,a de.signação.
1

,
• •

1

-

3: Ao receb er a autori zação de-op eraçã o prevista no parág
rafo (2), uma empre sa aérea designada

pode, .a qualq uer tempo , come çar q opera r os serviç
os acordados para os quais . tenha sido
designada, desde que cump ra as disposições aplicáveis
deste -Acordo. '

Artigo 5

Negação, Revogação != SusP.erisão de
Autorizações de Operação ,
1

1.
As autor idade s aero_n~uticas de cada Parte terãó 'o direit
o de negar _as·autorizações
menc ionad as no' Artigo 4 (Designação e Autor ização de
Operação) deste Acord o a uma ·empresa
aérea design_ada pela outra Parte e de revogar, suspe nder
ou impor condições a tais autorizaçõés,
tempo rária ou·,pe rman ~ntem ente:
f

. a) '._ cas'o não haja prova de que _
a empresa aére? esteja estab~lecida e tenha o seu
princi pal local de negócios no t_~rritórib da Parte que a
designa;

.\

b) caso a Parte que designa a empresa . aérea não
cump ra as dispos\ções
estabelecidas no Artigo 13 ,(Segurança' Operacionat) e
no Artigo 14 (Segurança
da, Aviação); e
·
·
·
·

10

c) caso a empresa aérea designada não esteja qualificada para atende r outras
condições estabelecidas co"nforme as leis e regulam entos · normalm ente
apffcadós à oper~ção de.serviços aéreos. internac ionais pela Parte que recebe
~
- designação.

2.

A menos que uma qção imediata seja, essencial para impedir infrações das leis e
dos
regulam entos acima referido~ ou a m~nos que a segurança operació nal ou~ seguran
ça da aviação ·
exijam ações em conform idade com as disposições do Artigo 13 ·(segurança opera'ci
onal) ou Artigo '
14 (Segurança da Aviação), os direitos enumer ados no parágrafo 1 deste Artigo
sorr1ent é s~rão
exerciçlos ·após _
consultas entre -as autorida des aeronàuticás, em conform idade com o Artigo
21
(Cón~ulta e Emen·d~s}-deste Acordo..
·,
·

Artigo 6
Isenção de Encargo ~ Alfandegários e de Outros Encar~os

1.
Aeronaves_operadas em ser:viç9s aéreos internac ionais pelas empresas aéreas
designadas de qualqÚer das Partes, bem cpmo seú equipam ento de uso n0rmal,
suprime ntos.de
combus tível e l~brifica rites · e provisões de bordo, incluind o · alimento s,
bebidas e tabaco,
tra.n sporta.dos a bordo de tais aeronaves, estarão isentos de todos os encargo
s alfandegários,
taxas ,d~ inspeção e outras taxas similares ao chegar ao territóri ~ ·da outra Parte;
desde -que tais
equipam ~ntos e suprimJ ntos perman eçam ~- bordo da· àerona~e até o momen
to em que seja~
. reexpor tados o~ sej~m utiliz.ados na parte da viagem realizada sobre aquele
territóri o. - _
2. . .
Suprime ntos de combustível, lubrificante~, peças sobressalentes, equipam ento
de
. uso normal e provisões de bordo introduz idos no territóri o de uma Parte _por,
ou em nome das·
empresas aéreas designadas da outra Parte, ou levados a bordo da a~ronav
e operada por tais
empr~sas aéreas designadas e destinado~ exclusivamé~te a~,Úso na operação,
de serviços .aéreos
internac ionais, serão isentos de 'todos os encargos e impàsto s aduanei~os cóbrado
s no territóri o
da pri~eira Par.te, mes~o quando essas provisÕE~s forem p.ar~ uso na parte da
viage·m
.
realizada
.
'
, sobre o territóri o da Parte em que são levados a bordo. Pode-se. requere r que
os materia fs acima
mencion ados sejam mantido s sob sup.ervisão e controie _a duaneir o.
~

3.
O equipam ento de uso normal, as-peças sobressalentes, as provisões de bordo~
ps
suprime ntos de combus tível e lubrifica ntes mantido s a bordo da aeronave de qualque
r das Partes
· soment e pÓderão ser descarregados no territóri ~ daoutrá Parte com a aprovaç
~o·das autorid~de~
aduaneir:.as de tal Parte, que podem exigir que esses materia is _
sejam colocados sob sua sup.ervisão
• ·até ao ' momen to em que sejam reexpor tados ou se lhes dê outro destino,
de acordo com os
regulam entos
alfandeg
ários.
.
.·
•
,.

•

.

~

f

-

,

\

.

.

I

4.
Passageiros, bagagem, carga e mala postal em trânsito direto pelo territóri o de
uma
.
.
.
PafJe, e s-em-deixar a área do aeropor to reservada para este propósi to, soment .
e serão sujeitos · .
apena_s a um controle simplificado. Bagagem e ca rga em trânsito direto
·estarão isentas de
encargos·-á lfandegários e de outros, imposto s similares .
\

1

. 1

•.

,,

.

11

I

•

,,
I ,

-

,.
i

- -· r

'

.

'

5.
,
Fica m is.en tes de to.dos 9s encarg
;
os óu imp osto s adu ane iros , em
base recí pro ca, os ·.:
doc um ent os ofic iai_s com o em ble
ma da(s) emp resa (s) aérea( ~), tais
com o etiq uet as de bagagem, 1
passàge_ns· aéreas, con hec ime
nto s aér e os, car tõe s de emb
arq ue, tab ~la de hor ári'os, ·
, cbm unic açõ es de· e_s crit ório e de
1
solo imp orta dos parà térr itór io
da
sua Parte par a us~ exclus-ivo·
.da eni p.résa aérea desi&nada da
out ra Parte,

o'

Artigo 7 ·
Preços
,
1.
·,
Os pre ços cob t ados pelo s serv
iços aéreos ope rad os com bas
e ne?te Aco'rdo
pod erã o 's~r livr em ent e esta bele
cido s p_elas emp resa s aéreas e
não esta ~ão suje itos a ·a pro vaç ãô.

2.

Cada Part~ pod e req uer er not
ifica ção ·ou reg istr o jun to às
aut orid ade s, pelas ,.
emp res as . aêr'eas des igna das ,
dos pre ços dp tran spo rte des
tina
do
a seu terr itór io ou nele
·orig inad o.

,.

r

· ...

.Artigo 8 ,
Capacidade

L

,

Cad J -Par te per mit irá que ca~a
em pr.esa aérea des igna da det erm
in_e a freq uê~ cia e
a cap acid ade do tran spo rte
aér eo · inte rna cion al que ofe rec
e
com
bas
e
·
em.
con siqe raçõ es
com erc iais de mer cad o.
/

2.

Nen hum a Par te limi tará uni late
ralm ent e o volu me de tráf ego
, freq uên cia ou
reg ular idad e dos serviç_os, ou
o tip.9
tipo s de aer ona ves ope ra~ as
pela
s emp resa s ·aéreas
designadas da out ra ,Par te, exc
eto por exigências d.e nat ure za
alfa
nde
gár
ia,
téc~
ica, _ope rac iona l
ou. razõe_s am bie nta is sob con diçõ
es uni form es con sist ente s com
.
o Arti go -15 da Con ven ção de
Chicago.
.

ou

,.

Artigo 9
Aplicaçãq de Leis, e Reg ulam en\o
s

,,

1.
As leis e reg ulam ent os .de uma
Parte que regem a ent rad a e saíd
a de seu ,ter ritó rio
de aer ona ves em ope raç ão de
serviços aér eos inte rna cio nai t
.
ou
a
ope
raç
ão e navegação de tais
9. éro nay'es sob re esse ,ter rit9 rio, serã o apli cad os
às-~ mp'resas aéreas ciesignada~
da out ra Pár te .
. .
2.
·As leis e reg ulam ent os de um
a Parte rela tivo s à ent rad a, per
man ênc ia é sa rda de ·
seu terr itór io de passageiros,.tr
ipu lan tes , bagagem,,carga ou mal
a
pos
tal,
tais
com o form alid ade ~
rela tiva s a ent rad a, saída, emi
gra ção .e imig raçã o,~bem c'om
o
alfâ
nde gár ias, san itár ias e de
qua ren ten a apli car'-se-ão a passag
eiros, trip ulan tes; bagagem, carg
a
ou
mal a pos tal tran spo rtad os
, pela aer ona ve da em_pre~a aér
ea des igna da da out ra Parte, enq
ua'n
to esti ver ~m den~ro do refe rido
terr itór io.
\

~

/•

·.,
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3.

Nenhu ma das Partes poder á conce der qualqu er .prefer ência
às suas empre sas
aéreas em relaçã o às empre sas aéreas · aesignadas da
outra Parte na aplicaç ão _das l~is . e
regula mento s previs tos n_es.t e Artigo .
I

.I'

•.

.Artigo 10
1
•
•
• Recon ~ecim ento de Certifi cados e Licenças

. 1.

Certifi cados . de aerona vegab ilidade e c~rtific ados .de
habilit ação e, licenças,
emitid os ou conva lidado s por·um·a Parte e ainda em vigor,
serão reconh ecidos · como válido s pela
outra Parte ,p~ra à fin_alic;lade· dé opera r as rotas e os sér.viços
previs tos neste Acdrd o, desde que .
os r~quis itos scib os quais tais certific ad.os ou licenças for:ám
e~itid os ou coriv~ lidado s sejam iguais
ou · superi ores ·aos requis itos m(nim os ·q·ue estão ou que
possam ser ~stabe leéido s _s egund o a
Conve nção de Chicago.

.
2.' ,.
.
· Se as prerro gativa s, ou as çon~íções das licenç_as ou certifj
cados menci onado s í)O
parágq3fo (1) anteri or, emitid os pelas autori da'des aeroná
u.ticas .de uma Parte para qualqu er
pessoa ou empre sa aérea designada, ou relativ os a uma
aerona ve · utiliza da na operaç ão . dos
seryiços acorda dos, ·perm itirem , u.ma diferen ça - dos requis
itos f!1Ínimos estabe lecido s pela
.
.
Conve nção de Chicago, e que tal difere nça tenha ·sido notific
ada à Organização de Aviáç_ão Civil
Intern aciona l (OACI), a outra Parte pode pedjr que se -realize
m consu ltas ent re as autori dades
aeÍ-onáútic.as a fim de.esclar ecer a prática em questã o. ·
·
·
·
.

. 3.

Cada
se reserva o direito
de . recusa
. · Parte
,.
ecer, 'para a finalid ade- de
.
. r~se a reconh
.
.
'sobre voo em seu territó rio, certific ados de habilit ação e licença
s conce didos ou conva lidado s .para
~eus nacíonais pela outra Pàrte ou por q'llalq~ er oÚtrp Estado
..

.

A~igo_11 '
.· Arrend ament o
· , 1.
Qualq uer das Partes poder á imped ir o uso de ae~onaves arrend
adas para ~erviços
· sob este Acord o que não cUmpr am com o_ Artigo 13 (SegÚr
ança Opera cional ) e no Artigo i4
.(Segura~ça _da Aviação).
1

2.
Sujeitas ao Parágrafo (1) anteri or, as em~resas· aéreas design
adas de cada Parte ·
· · _po.c:.lerão usar aerona ves arrend ada·s de outras empre sas
aéreas; desde que todos os _partici pan'tes
. · ne;ses acordo s tenha m os direito s apr:opriados e atenda m
ao's requisitç,s-a plicad os a tc;iis acordo s.
•

3.

· , Sujeitas ao Parág rafo (1) anteri or e de acordo· com as leis e regula
mento s intern os

das Partes, as empre sas aéreas designadas de cada Parte· poder
ão usar aeronav_es (ou aerona ves
. e tripula n~es) arrend adas de ·qualq uer ~·m presa, incluin do
outr~s compa nhias aéreas, -d~sde que
isso não resulte numa empre sa aérea arren:d adora ·em exercí
cio . de direito s de tr,áfego que não .
tenha.

..

Artigo lZ
✓Concorrência

1.

1.
As Partes qeverã 6 inform ar _uma a outra, -m edian te solicita
ção, sobre suas leis,
polític as e prática s conco rren'ciais ou ~uas ~odific ações e de
quaisq uer objetiv os concre tos à elas .
1 •.

13

. ,1

'

,.,

,

.. ...

'

~

...

.,

.

+
i,

relacionados que possam afet ar
a·operação de serviços aéreos abra
hgi~os por este Acordo e
·deverão iden t ifica r as auto rida des
resp.onsáveis por sua im,Pl~mentàção
.
.

./

'!-·

As Partes dev erão noti fiça r _uma a
outr a sempre que e0nsidet~rem qu·e
pod e hav er
inco mpa tibil idad e ent re ·a aplica'çã
o de suas leis, p01íticas pr áticas
sob
re
con
corrência, e as
mat érias relacionadas à aplicação
dest~ Acordo.
~

a

e

3.
Não obs tant e qualquer. outr a dfsp
psição em con trár io, nad~ do disp
ost o neste
Acordo (i)·im por á ou favorecerá. a
adoção' de acordos entr e empresas,
de
dec
isõe
s de associações
_de empresas ou de práticas conc~rt
adas que impeçam ou dist orça m a
con
corr
ênc
ia; (ii) reforçará
os efei tos de tais ' acordos , decisõe
,
s . ou ' práticas concertadas / ou (iii)
dele
gará
a
opé
rado
res,
econômicos privados a 'responsab
ilidade'· pela: adoção de ~ ed fdas que
impeçam, dist orça m ou ~
rest rinja m a concorrência.

I

•

·.'

Artigo 1_3
Segurança Operc;1cional

1.
Cada Parte poderá soli cita r a realizaç
ão de consultas, a qua lque r mom ento
, ~ob re
as normas ·de segurança operaciona
l adotadas·pela outr a Parte em qua
lque
r
área
rela
cion
ada a
trip ulan tes, aeronaves ou suas ope
rações.' Tais cónsultas serão realizad
as
den tro de 30 _{tr'int?) '
dias 'após a apresentação-da referida
solicitação . ,
·
/,

.
.
2.
Se, depois de realizadas tais :co~~Ult
as, uma Parte chegar à con clusã.o de
que a outr a ·
Parte não man tém e ·a dmi nist ra de
maneira efetiva padrões de seguran
ça,
em
qua
isqu
er das áreas
refer:ida ·, que sejam ao menos igua
l ~u superiorss ~os padrões mínimo
s
est;
bele
cido
s épo~a
segundo a Convenção de Chicago,
a prim eira Parte ·not ifica rá a outr a
Par
te
de
tais conclusões e
.das med idas con side r; das necessár
i;::is paira a· adequa·ção áos padrões
da
OAC
I,
·e
cab~rá à outr a
par te tom ar às ações corr etiv as
.
apro,.priadas : A. não . adoção pela
outr a Parte dás medidas
apro pria das den tro de 15 (quinze)
dias, ou· em período mais longo que
possa ser acordado, será
mot ivo para suspender autorizaçõe
s de operaçãó. .
·

à

)

'· 3.
Não obs tánt e a obrigáção 01encionad
a no Arti go 33 _da :com/enção âe Chic
.
.
ago, fica
acordado que qua lqu~ r aeronav
e operada por empresa1s) ·aérea(s)
de
uma
Par
te
ou
ope
rada
1
um con trat o de arre nda men to, em
sob
nom e da(s) emp r esa(s) aérea(s) de
uma Parte, em relação a
, · serviços de ou pa~a o terr itór io'
da ouÚa .Parte, poderá, enq uan to
no terr itór io da outr a Part·e, ser
obje to de uma irispeção ·pelos repr
es:eptar,tes auto.rizadã's da out ra Par
te,· a bàr do e em torn o da
âeronave, para veri frca r tan to a ❖ali
dade dos doc ume ntos da ae,r onav~ éom
o os da sua tripu laçã o
, e a apa ren te condiç~o da aero.nav
e e_do se1,1s equ ipam ento s (neste artig
o ·denorninada "inspeção
de ram pa" ), desde que isso n§o cau
se dem ora desnecessária à operaçã
.
o. d~ aeronave . ·
·
4.
Se qualquer' inspeç~9 de rampa
'
ou qu·aisquer sériês çle inspeções
de' rampa·
resu ltare m em:
.

0

.

0

a) sérias pr~ocupações de que uma
aeró_nave ou a operação de uma aero
nave não
,cum pra m as· ·nor mas . mínima
s estab~lecidas - ·naquele mom
ento
, em
con form idad e com a Convenção de
Chicago; ou

14

,.

b) sérias preocup a·ções quanto à falta de manute nção e adminis tração eficazes
das
normas de· segura,nça operacio nal estabele cidas . naquele mom.eri to,
em
conform idade com a Convenç ão de Chicago:
__,.

.,

•

1

a Parte gue realizar a inspeçã o será livre pa~a contluir , para os fins do Artigo
33
qa Convenç ~o de ~hkago , qµe os requisito s sob os quais os certifica dos
.ou
licenças relaJivos a essa aeronav e ou. à tripulaç ão dessa aeronav e foram
- emitido s .ou convalid ados, ou que os requisito s sob os quais essa aeronav
e é
operáda , não são iguais
superior es a'os padr.ões ·mínimo s estabele cidos de
acórdo com a Conven ção de Chicagà .. .

ou,

1

•

, ~

5.
Na everitua líd_ade_de ser negado por um represe ntante de uma empres a
aérea o
àcesso, para fins de realizaç ão de uma insp~çã o de rampa em conform içiade
com o Parágra fo (3)
do ·present e Artigo, a uma aeronav e operada por essa empresa aérea, a outra
\
Parte
poderá inferir
.
.
.
.
.
.
livreme nte qu~ há sérias pr~ocup ações do tipq referido no Parágra fo (4) do
present e Artigo, bem
. ço~o tira( as conclusõ es referi_das em tal p·arágra fo.
·
6.
Cada Parte reserva- se o direito . de imediat amente suspend er ou revogár
,a
_ autoriza ção _d e operaçã o d~ uma empresa aérea d_
a ouúa Parte. caso a primeira Parte conclua , seja
como resultad o de·~ma inspeçã o de. rampà, -uma série de inspeçõ es de rampa
ou uma reçusa de
acesso à inspeçã o de raf!lpa, consulta 0u outro meio, que medida imediat
a 'seja essencial para·· a
seguran ça de.uma operaçã o de uma empresa aérea.

i

Qualque r medida tomada por uma Parte de ·acordo com .0.5 Parágra fos (2)
ou (6)
deste Artigo será descont i~uada tão -lo~; deixem de· existir os moti;os que
le~ar~m à adoção de
tal medida .
",
8.

Com refe~ência ao p;1rágrafo (2), s; for constata do que .uma Parte· continu
a a não
cumprir as normas dà OACI, depois de trans·co rrido o prazó acordad o, o Secretá
rio Geral d~ OACI
será djsto notificad o. Este também será notifica do_após a solução ;atísfató
ria de tal' situação .
.

Artigo 14
Segur·ança da Aviação

l.
Em conform idade com ·seus direitos e obrigaçõ es ~$rante o Direito Internac
ional,
. as Partes reafirma m ·que sua obrigaçã o mútua de protege r a seguran ça da
aviação civil-con tr~ atos
de interferê ncia ilícita constitu i parte iat.e grante do present e Acordo. Sem
limitar a validaqe geral
de seus direitgs e obrigaçõ es resultan tes dó Direito lnternác ion.al, as Partes
atuç1rão, em particula r,
•
.
•
1
•
.
.
segundo as disposiç ões da Conven ção sobre Infraçõe s e.Certos Outros Atos
Praticad os a Bordo de
···Áerona ves, assinada em Tóquio em 14 de setemb ro de 1963, da Conven ção
para a Repressão ao
Apodera mento !'lícito de Aeronav es, assinada em Haia ~m 16 de dezemb
ro de 1970 e da
.
'
'
Convenç ão para a Repressão de .Atos Ilícitos contra a _Segurança da Aviação
Civil, assinada em
~ -ontreal em 23 de setemb ro de 1971, e séu Protoco lo Suplem entar para
Repre~são de Atos
Ilícitos de Violênci a em Aeropor tos Utilizado s pela Aviação Civil Internac
ional, assinad o eíll
, Mo'ntrea l em 24 de fevereir o de 19.88, da Convenç ão para.a Marcaçã o de
Explosiv
os Plásticos para
.
.
,
o Propósi to d~ Detecçã
o,
assinada
em
Montrea
l em 1 de .março de 1991;. bem como ,qualqu er
,.
.
,
.
\

\
\.

'

,
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'
?U tra co nv en çã o ou _pr oto
'
cÓlo so br e se gu ran ça da
av
iaç
ão
civil, ao s qu ais am ba s as
a ad e rir. ·
Pa rte s ve nh am

:i

\

2. ·
As Pa rte s fo rn ec erã o,
media11 f e sol ici taç ão , tq
pr e~en çã o co ntr a 'a~os
da a ass ist ên cia ne ce ssá
de ap od e ram en to ilíc ito
ria pa ra a
de ae r~ ~a ve s ~ivis e ou
seg u ran ça de ssa s ae ro
tro
s
ato
s
ilícitos· co ntr g a
na ve s, se us pa ssa ge iro
s e tri pu laç õe s, ae ro po
na ve ga çã o aé rea , ·e q ua
rto
s
e
ins tal aç õe s de
lqu er ou tra am ea ça à se
gu ran ça da av iaç ão civil.

:

3.
As Par:tes ag irã o, em su
as rel aç õe s mú tua s) se gu
nd o as dis po siç õe s so br
da av iaç ão es tab ele cid
e se gu ran ça
as pe la OACÍ e de síg na
d~
s
co
mO Anexo à Co nv en çã o
qu e op era do res de ae ro
de
c.
h
ica
go; exigirão
na ve s po r ela s reg ist rad
as pu op era do res de ae
se u te·rri tór io e os op ~r
ro na ve s es tab ele cid os em
ad o res de áe ro po rto s -~it
ua do s em se u ter rit óri o
có m as ref eri da s dis po siç
aja m em co nf or mi da de
õe s so br e se gu ran ça da
av.i aç ão . Cada Pa rte -no tif
to da dif ere nç a en tre su
ica rá a ou tra Pa rte de
as leis, reg uia me ~to s e
prá
tic as naclon~is e as no
_áv iaç ão do s ·A ne xo s.
r ma( de se gu ran ça da
Qu a)q ue r da s Pa rte s po
de rá solici t ar, a qu alq
rea liz aç ão de co ns ult as
ue
r
,m
om en to, a im ed iat a
co m a ou tra Pa rt·e so br
e gu alq ue r dif ere nç a .
4. Cada Pa rte co nc or da
qu e ao s op era do res de
·ol;>servem as dis po siç õe
ae ro na ve s po de se r ex
s so br e à seg.ur an ça da .av
igido . qu e
iaç ão ref eri da s·no. Pa rág
Pa rte pa ra a en tra da , saí
raf
o
(3)
ac
im
a' pe la ou tra
da e pe rm an ên ci~ no ter
rit óri o da ou ~ra Pa rte . Ca
me did as ad eq ua da s se jam
da Pa rte· as se gl!l rar á qu e
efetiva[_l1ente ap lic ad as
em se u ter rit ór io pa ra pr
pa ra ins pe cio na r pa ssa
ót,e ge r as ~e ro na ve s e ·,
ge iro s, . tri pu laç õe s, ba
ga
ge
r:is
·de ·m ão , ba ga ge ns , ca
bo rd o, an tes e d ur an té
rga .e -pr ov isõ ~s de
o·e mb arq _u e·o u ca rre gá
me nto . Cada Pa rte , tám
fav orá ve l to da so lic ita çã
bé
m,
co
ns ide rar á de mo do
o da ou tra Pa rte , co m
)
'
1
vis tas a a'd ota r. mé did as
•
.
se gu ran ça pa ra co mp
,
r
-e~
.
ec
iai
s e raz oá ve is de
ate r um a am ea ça es pe pf
íca .
.
.
.

a

.
.
5. .
1
Qu an do oc or rer um inc
ide
nte
, ou am ea ça de inc ide nte
ae ro na ve civil, ou a'utr'a
de ap od era me nt o ilícito
s ato s ilícitos co ntr a a
,.
de
se
tri pu laç õe s, ,de ae ro po
' gu ran ça de tal ae ro na ve , de se us pa
rto s .o u ins tal aç õe s de
ssa ge iro s e
na ve ga çã o ,a ére a, as
mu tu am en te, facilit"ando
· Pá rt,e s ass ist ir.'. 's e-ã o
as co niu nic (lç õe s e ou tra
s
me
did as ap ro pr iad as , de sti
de -fo rm a ·rá pid a e se gu
na da s a pô r-te rm o,
ra, a tal inc ide n~e ou am
ea ça .
\

,6.

Ca da Pa rte te ~á o dir eit
o, de ntr o do s 60 (se sse
qu e su as ;3Utoridades
n_ta) ~,ias se gu int es à no
~ ae ro ná uti ca s _efe tue
tif ica çã o, de
.
m
um
a
av
ali
aç
ão
'
no
me
did
ter
rit
as
ór
de
io·
se
da
gu
rah ça se nd o ou ,a se_rem
ou tra Pa rte · da s
•
ap lic ad as'. pe los op era do
.
f
•
•
ao s vo os pr oc ed en tes
res
de
áe
ro
na
ve
s, co m ,re sp éit o
.
·do ter rit ór io da pri me
.
en ten dim en tos ad mi nis
. ira Pa rte ou qu e •sigam pa ra o mesm
tra tiv os p_a ra a rea liz'
o. Os
aç ão de · tai s av ali aç õe
au tor ida de s ae ro ná uti ca
s se rão fei tos en tre _
s e im ple me nta do s se mas
·de mo ra a firri de se as se
se -re ali ze m de ma n_e ira
gu rar qu e as avàliaç_õ es
ex pe oit a.
.
1

~

~

1

.

7. .
_d ua nd o um a Pa rt~ tiv
.
er mo tiv os raz oá ve is pa
cu mp re as dis pq siç õe s
ra ac re'd ita r qu e a ou tra
de ste Artigo, a pri me ira
Pa rte nã o
Pa rte po de rá so lic ita r a
Tais c·o ns uJ tas co me ça rã_
rea
liz
aç
ão
de co ns ult as.
o de ntr o do s IS (quinze)
dias se gu int es ao rec eb
de qu alq ue r da s Pa rte s.
im en t~ de tal so l!c ita çã
No ca so de nã o se ch eg
o
ar a um ac or do sa tis fát órJ
dia s a pa rti r do início
o de ntr o do s 15 (qu inz e)
da s co ns ult as, ist o co ns
tit uir á mo tiv o pa ra ne g·
· im po r co nd içõ es so br
ar, rev og _ar, su sp en de r
e as au tor iza çõ es da em
ou
pr es i aé rea ou em pr es
ou tra pa rte . Qu an do
as
aé rea s de sig na da s pe la
jus tif ica da po r um a
em erg ên cia ou pa ra
im pe dir qu e co nti nu e
,._
o

'!
16
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descum priment o das disposições deste Artigo, a primeL~a Parte -poderá
adotar medidas
· provisórias a qualque r momen to ..·

Artigo is .
. Atividades ·comerciais
1.

Sujeita às leis e aos regulam entos de cada Parte, cada Parte ~oncederá às erppresa
s
aéreas
-da
outra
Parte
os
direitos
de
verider
e
comerci
alizar
1
serviços
aéreos internac ionais. e
•
.
•
'
1 •
•
.
produto s relaci~mados em s~u territóri o, diretam ente ou por. intermé dio de
agentes ou ou_tros
interme diários de escolha da empresa aér~a, incluind o os direitos de estabelecer
escritóríos, tanto
como empresa operado ra como não operadora.
1

,,

2. .
Cada empresa aér~a terá o direito de vender serviços de transpo rte. na moeda
desse territóri o ou, sujeito.às leis e regulam entos na"cionais, ·em moedas lívreme
nte conversíveis ·
. de outros países, e qualque r pessoa poderá adquirir tais serviços de transpo rte
em moedas aceitas
'
'
·. por essa empresa aérea.

3.

Cada Parte permitir á que as empresas aéreas da outra Parte:
a) Tragam para o seu territ9ri o e nele manten ham equipe não nacional
para
realizar trabalho gerencial,· comercial-, técnico .e op.eracional, para a prestação
de serviços aéreos, em conform idade com as leis e os regulam entos _
do Estado
recepto
r
em
matéria
de
entrada
,
residênc
ia
e
empreg
o,
e
.
. .
.

'

. b) Utilizem ·os serviços e a equipe de qualque r outra organização, compan hia
oõ
en:presa aérea qu~ opere em seu .territór io. e que est_~Ja aut'orizadçi a fornece
r
tais serviços .

. 4. _
Os represe ntantes e os funcioná rios est.arão sujeitos -às leis e a9s regulam entos
em
yigor da outra Parte· e _de acordo com tais leis e regulamentos:
a) Cada Parte concederá, com base na reciproc\dade e com o mínimo de· demora
,
· as autorizações necessárias de ~mprego; os vistos de visitante s ou outros
docume ntos similares pàra os, ~~presentantes e ,OS 't_uncio[lários mencion ados
'
no parágrafo (3) deste Artigo; e
,
.

1 •

b) Ampas as .Partes acelerarão as autorizações de empreg o necessárias ao pesso~I
, que desemp enhe certos serviços temporá rios que ·não excedam 90 .(no_ven
ta)
dias.
1

1
, 1

1

,

.
'
.
5.
· Cad_
a Parte permitir á que as empresas aéreas da outra Parte paguem
as. despesas
locais em seu territóri o, incluind o a .compra de combustível, em moeda local'
ou, a critério das
empresas 'aéreas e ali autorizadas, em. qualque r moeda li vremen te conversível.
- · ·

.

6.
Cada Parte permitir á que .as empresas aéreas da outra Parte-co nvertam e remetam
ao exterior , sob demanda, todas as receitas locars proveni entes dà venda de serviços
de transpo rte
aéreo, diretam ente' ligados ao tr nsporte aéreo, que excedam as somas
localme nte
9

17

/

i

dese mbo lsaç jas,_ com conv ersã o _e rem
essa perm itida s, sem restr içõe s, disc
rimi naçã o ou
· tribu taçã o, em rela ção à taxa de. câm bio
aplicável na data da conv ersã o e rem essa
.

'

7.-

·A·con vers ão e a rem essa de tais rece itas serã
o perm itida s em conf orm idad e com
as le.is e os regu lame ntÓs ~plicáveis e nã_
o e~ta rão suje itas a quai sque r enca rgos
âdm inist rativ os
ou cam
biais
, exce to aque les norm alm ente cobr ados
l
. .
pelo s banc os pa~a - a exec ução de .· tais
conv ersã o e rem essa .
/

8.
O disp ósto ne-ste Artigo n ão isen ta as
emp resà s ,aére as de arnb as as Part es do
pag ame nto dos imp osto s; taxa s e cont ~ibu
içõe s a que este jam sujeit.as.

'

9.·
·caso ·exis ta um acor do espe cial entr e as Part
es pa~a evit ar a dupl a ,trib uta·ç ão ou um
acor do es·pécíal que regu le a tran sfer ênci
a de fund os entr e·as Part es·, tais aco_rdos
prev alec erão ;
Artigo 16·

Apr ese~ taçã o dos Horá rios Prog ram ados
de Vous
1.

Com a máx ima ante cedê ncia possível, mas
não men os -do que 30 (trin tâ) dias ante s
do início da' oper ação;de um serv iço acor
dado ou .qua lque r modifica .ç ão do-m esm o,
ou den tro de
30 (trin ta) dias após o rece bim ento de uma
sq_licitação das auto rida des aero ná~t icas ,
as emp resa s
-des igna das, de uma · Part e forn eç~r ão às
auto rida dés aero n'á utica s da outr a · Part·e
info r:ma ções
rel~ tivas a natu reza do serv iço, horá rios ,
tipo s de·a i;ron aves , inclu indo a capa cida de
ofer ecid a em cada· rota espe cifie ada, bem com o quaJ quer
inf~ rma ção à'dicional que poss.a ser nece
ssár ia para
satis faze r _as auto riqa des aero náut fcas da
· outr a ·Par te de q·ue os requ'isitos ·d este
Aco rdo estã o
se~d o devi dqrf lente obse rvad os.
·
· '

/

2. '
.
Para os voos de refo rço que uma emp resa
aére a design-ada _de uma · Part e de.se je
oper ar. em rela ção aos serviçQs acor dado
s; fora da prog ram ação de voos apro vada
, essa emp resa
aére a deve solic itar auto rizà ção prév ia
das auto ~ida des aero náut icas da outr a
Part e. Tais
solic itaçõ es serã o norm alm en_te· ~pré_sent
ada- s pel_o men os 15 (quinze) dias ante s da
oper ação de
tais_voos . • ,

.

Artigo 17

.For neci men to de. Esta tístic as
.

/

/

As auto rida des aero náut icas de cada Part
e prop orci onar ão ou farã o com que suas
emp resa s aé~e as de~i gnad as,p ropo rcio ne~
às aut orid ades aero náut icas da outr a Pa;t
e, a pedi do,
estâ tíst! cas peri ódic as ou outr as decl araç
ões .de esta tísti cas que poss am·. ser razo
avel _men te
requ erid as. Tal decl araç ão deve rá _inclu
ir toda s as inrormaçé:Yes nece ~sár ias para
dete
rm.i nàr o
·vol ume de tráfe go tran spor tado por essa
s ·emp resa s aére as nos serv iços acor ~ado
s
e
as
orig
ens ·e
dest inos dess e tráfe go.
.
. .
~

- 1.

."

Artig o 18

1

.

Con fo;m idad e com Con venç ão Multilate~al_
I

Caso uma conv ençã o mul tilat eral· gera l
de tran spor té aére o, acei ta pela s· Part es,
entr e em vigor, as disp osiç ões de'ta l conv
ençã o deve m prev alec er. Qua lque r disc ussã
o com vis!'à s
a dete rmin ar até que pon t~ este Aco
rdo deve ser resc indi do, subs tituí do, mod
ifica do ou
18

/

.

,

1

·-- ,/

complem ent 9 do ·pelas disposiçõ es da convençã o multilate ral deverá ocorrer de acordo com os
.
'
Artigos pertinent es deste Acordo. ·
.

\

'

. Artigo 19

., Tarifas Aeronáut icas
1. ·
Cada Parte não cobra~á ou- permitirá q~e sejam cobradas das empresas aéreas
'designa.
d as
tarifas aeronáut icas superiore s às _
. da . outra Pàrte
,,
.
..cobrádas de suas empresa s· aéreas
que operem serviç~s aéreos intemac:i onais sem-elhan t~s. ·
.1

2. ·
· Cada Parte encorajar á. a realíiação de consultas s'obre tarifas aeronáut icas entr~
Sl!as _autoridad es .compete ntes e as emprésas aéreas que utilizem às instalaçõ es e . os serviços
proporcio nados po'r essas. autoridad es,· quando ' for , factível por meio . das organiza·ç ões
represent ativas de tais empresas aéreas. ·Proposta s de modificaç ão das tarifas_ àeronáut kas
deverão ser comunica das a ·tais usuários' com razoável .antecedê ncia, . a f_im de permitir- lhes
expressa r seus po11tos de vista 'antes que as alteraç_ões sejam feitas . Aqiciona lmente, cada Pjlrte
encorajar á suas auto~ida,d es e tais usuárids a trocare_m infor~aç ões apropriad as relativas às tar:ifas
aeronáuti cas. ·

'.
Artigo

i9

Proteção Ambienta l
As Partes apoiam a necessid ade ·de p'roteger o meio ambiente , promove nd~ o·
desenvolvir:nento sustentáv el da aviação . As Partes , acordam, no que diz res_peito às operaçõe
s·
entre GS respectiv os território s, a éumprir· as Normas e Práticas Recomen dadas (SARPs) da OACI
dó .Anexo 16 e .a política e orientaçõ es e~istente s da ·oACI e~· matéria de proteção ambienta l.
·
I

'

Artigo 21

Consulta s e Emendas
,/

1.

Num espírito de· estreita · colaboraç ão, as duas Partes ou as ·s uas· autoridad es
a.eronáut icas podem, a qualquer momento , solicitar _a realizaçã o .de consultas sobre
a
interpreta ção', aplicáção , implem_entação,' emenda ó'u cumprim ento do presente Acordo .
2.
Ta.is cbnsultas terão início _dentro de um período de 60 (sessenta ) dias a partir da
~ata d~ pedido, salvo acordo em co,11trário d_as autoti'd ades aeronáut icas de ambas as Partes.
3.
Cada Par~e, em cónformi dade com seus procedim e.ntps con~titucioriais, dev'erá
ratificar emendas relativas às disposiçõ es deste Acordo. Tais emendas assim acordada s entrarão
em vigor derit,ro de 30. (trinta) dias· a partir 'da data em que ambas , as Partes trocaram nota
s
diplomát icas, que se reffram:a tal ratificaçã o.
/
/
1

,

4.
As emendas relativas apenas às disposiçõ es do Quadro de Rotas açorda.do
conjunta
mente pelas
autoridad es ae~onáut ic~s de ambas ' as Partes poderão .ser acordada s
.
.
.
.
'
diretame nte mediante consulta entre essas autorldad es. Uma vez que as autoridad es

·-

--· -·-·
1

.

·-·

·~ _!. -
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r

.
'

• aeronáuticas co nc órd em
com um novo Qu ad ro de
Rotas, tais emenda's en tra
em que for em aprovadas
rão em vig or na data
po r ambas as au torí dc:t des
aeronáu t icas.
·

Artigo 22

·,

Solução de Controvérsias
1. .
.
No caso de 'qu alq ue r co ntr
.
ov érs ia en tre as Partes que
int erp ret áç ão ou à aplicação
possa surgir em relação
à
do pre se nte Acordo, as Pa
rtes envidarão esforços par
me io de negociação. ·
a resolvê-la po r

"

• 2.
• Casó as· Partes não resolv
am a controvérsia po r me
io d,e negociação; ela dever
·solucionada pela via d_
á ser
i plo má tica .
3. .
Qu alq ue r con tro vér sia de
co rre nte deste Ac ord o
que n_ão _ seja resolvida
pro ce dim en to est ab ele cid
pelo
o nos parágrafos (1) e (2)
ãci
ma
po
de
rá
'
ser
Partes, a um árb itro ou a '
sub me tid a, po r acordo das
-.
·co ntr óv érs ia poderá, a pe
did o de quaÍ_qu ér das Pa
par-a decisão de um trib un
rtes, se r su bm eti da ·
al ·de 3 (três) árb itro s, un
i
a
ser
no
me
qd
o po r cada Parte. e o ter ce
s~r no me ad o pelos dofs
iro 13
árb itro s pre vía me ~te no
meados. Cada uma das
~rb itr; no praz.o ·de ·6o (se
p·a
rte
s
~a
me
ará
um
sse.nta ) dias a co ntá r da da
ta çle re~ebimento, po r qu
de aviso da ou tra Parte fei
alq ue r d.as Partes,
to pelos can'ais dip lom áti co
s, sol icit an do a arb itra ge m
e o ter ce iro árb itro sera d~
dá controvérsi~,
signado de ntr o de um .pe
río
do adicionaLde 30 {tri nta
Partes nã 9 no m·e ar um árb
) dias. Se u~ a das
itro no prazo especificado
ou se ~ ter ée iro árb itro nã
~de ntr o do prazo especi
o for nomea_do
-pr es ide nte do Con_selho
. ficado, o
.
da Orga_nização de Aviaç
Jnternacional poderá; a.p
.
ão .Civil
ed ido de qu alq ue r das Pa
.
rtes, no me ar um árb itro ou
o caso exigir. Nesse casó,
árb
itro
s,
co
nfo rrp e
o ter ce iro árb itr9 será" na
cional de um ter ~e iro Ést_
Presidente do -tri bu na l é
i3do
, atuará ' co mo .
de ter mi na rá o loçal onde
a arb itra ge m será re'.aliza
con sid era r que ele ou ela
da.
Se
o Presidente
é.·nacional de um 'Estàdo
que· não poqe ser co'nside
relação à controv~rsia, o
rado ne utr o em
Vice-Presidente ma is antig
o que não seja dê'squalificé
deve _
rá fazer nomeação. o tdb
!do
po r esse mo tiv o
un al ar bit ral decidirá po r
maioria dE; votos.
4.
Cada Parte arçarã com
os c~stos do árb itro qu
e designou, bem co mo
. rep res en taç ão no pro ce
de sua
dim en to arb itra l. Os c~stos
do
President~ e qu ais qu er ou
su po rta do s em partes igu
tr~
s
cu
sto
; serão
ais pelas Part~s.
\

'

a

5.
A; Partes co mp rom ete mse a cu mp rir qu alq ue r de:
cisão t~m ad a ·nos ter mo
Parágrafo (3) d~ste Art igo
s do .
. ,·
. .
6.
.
Se en qu an to .uma das Pa
rtes ·nãp cu mp rir tjualq ,u er
(3) deste Art igo , a ou tra
decisão prevista no Parág
Parte poderá lim ita r, n·ega
rafo
r o·u revogar/ as pre rrogativa
vir tud e deste ·.Ae::ordo · à
s
con
ced
ida-s em
Parte ·em des·cu mp rim en
to ou a uma émpresa aér
. d~ scu mp rim en to da pa rte
ea des i.gnada em
em de se um pri me nto . 1

e:

l
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Artigo _23
- benúnéia
1.
Qualq uer das Partes pode, a _qualq uer temp o, notific ar
a outra Parte por escrito,
pelos . cà_
nais diplom áticos , da sua decisão · de denu_n ciar est~
Acordo_. Tal n'otificaçãÓ . será
simui tanea rnent e comunicada ã Organiz.ação de ..Aviação
Civil lntern aci~n al.
.2.

-Nesse caso, o prese nte Âcordo expirará . 12 -(doze
) mese·s após a · àata. de
receb iment o da riotíficação pela o~tra_Parte, a menos
.que o aviso de denúncia seja· retira do por
mútu o ~corda antes do t érmin o desse período. Na ausên
cia de aviso de receb iment o pela outra
Parte, .a notific ação será considerada como tendo sido
recebida _14 (quato rze) dias após se~
receb iment o pela O_rgariizá~~o de Aviação Civil Intern acion
al.

·'

,

f

•

•

~

Artigo 2~
Registro a OACI
.
.
Este Acord o e quais quer emendas a ele . dever ão ser
registrados após a sua ,
assinatura· na Qrganiza_ção de Aviação CivJI lnternacional'-pe
la Parte em cujo territó rio este Acqrd o
. foi a~sinado ou confo rme acord ado pelas -Partes.
~

Artig o25 ',
. Entracja em Vigor

Opresente Acordà e~t"ràrá em ~igor 30 (trint~) dias após.as Partes terem

notific adb
uma a ·o utra; por troca de notas diplom áticas , de que os
requisitos const itucio nais das Partes; para
a entrad a ~m -vigor deste Acorçjo, for~m cump ridos.
. . . .
.

~

. Em testem unho do que, os abaixo assinados, estan
do devid ame.n te autori zados
pelos seus respectivos Governos, a;sina ram o pre~ente
Acord
o.
,,
'
.
.
'

'

Feito no Bahrein, em
14 de novém brà de 2018, em duplicata, ' nos idiom as
- português; árabe e inglês, ·todos os .texto s igu;:ilmente
autênticos. Em caso _de divergência na
inrerp reta~ ão dos textos em árabe e em português, o texto
em ·i_
nglês prevalecerá .

,

,

.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA~IL

PELO REINO DO BAHREIN

'

..
.
.,,.._
· ~
~
~
.,,

,

'~o{apesta

Kamal Bin Ahmed Moha med
Minis tro dos Trans 'p ortes e das·
Telecori14nicações ·

-Embaixador Ext1raord inário e Plenipotenciário_ ·
'

I

-

•
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I. - RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, por meio da Mensagem Nº 393, de 2019, acompanhada de
Exposição de Motivos conjunta do Ministro das Relações Exteriores e do Ministro da
Infraestrutura, o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do
Bahrein sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro de 2018,
com vistas à aprovação legislativa a que se refere o inciso I do art. 49 da
Constituição Federal.
Autuada pelo Departamento de Comissões da Câmara dos
Deputados, a Mensagem foi distribuída inicialmente a esta Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, estando igualmente prevista a apreciação da
matéria por parte da Comissão de Viação e Transportes e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54/RICD), para posterior apreciação do
Plenário desta Casa.
Na citada Exposição de Motivos conjunta, o Ministro das Relações
Exteriores Ernesto Henrique Fraga Araújo e o Ministro da Infraestrutura Tarcísio
Gomes de Freitas informam que o presente Acordo “tem o fito de incrementar os
laços de amizade, entendimento e cooperação entre os dois países signatários,
consequências da existência de marco legal estável para a operação de serviços
aéreos entre os territórios do Brasil e do Bahrein, e para além desses”.
O modelar Acordo de Serviços Aéreos entre Brasil e Bahrein em
apreço conta com um breve Preâmbulo e uma Seção Dispositiva com vinte e cinco
artigos.
No Preâmbulo, as Partes destacam o desejo de promover um
sistema de aviação internacional baseado na competição entre as empresas aéreas
no mercado, com o mínimo de interferência governamental, reconhecendo que
serviços aéreos internacionais eficientes e competitivos aumentam o comércio, o
bem-estar dos consumidores e o crescimento econômico.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904
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Da Seção Dispositiva, destacamos inicialmente o Artigo 1, que
arrola as definições dos principais termos utilizados no instrumento, ao passo que o
Artigo 2 dispõe que as disposições desse Acordo estarão sujeitas às disposições da
Convenção de Chicago (Convenção sobre Aviação Civil Internacional, de 1944).
Cada Parte, conforme dispõe o Artigo 3, concede à outra Parte os
direitos especificados neste instrumento, com a finalidade de operar serviços aéreos
internacionais nas rotas especificadas no Quadro de Rotas acordado conjuntamente
pelas autoridades aeronáuticas de ambas as Partes, sendo que as empresas aéreas
designadas pelas Partes terão os seguintes direitos:
a) sobrevoar o território da outra Parte sem pousar;
b) fazer escalas no território da outra Parte, para fins não
comerciais;
c) fazer escalas nos pontos das rotas especificadas no Quadro de
Rotas acordado conjuntamente pelas autoridades aeronáuticas de ambas as Partes,
para embarcar e desembarcar tráfego internacional de passageiros, bagagem, carga
ou mala postal separadamente ou em combinação; e
d) os demais direitos especificados no presente Acordo.
Nos termos do Artigo 4, cada Parte terá o direito de designar por
escrito à outra Parte, uma ou mais empresas aéreas para operar os serviços
acordados e de revogar ou alterar tal designação, sendo que essa outra Parte
concederá a autorização de operação apropriada com a mínima demora de trâmites,
desde que:
a) a empresa aérea designada seja estabelecida e tenha o seu
principal local de negócios no território da Parte que a designa;
b) o efetivo controle regulatório da empresa aérea designada seja
exercido e mantido pela Parte que a designa;
c) a Parte que designa a empresa aérea cumpra as disposições
estabelecidas no Artigo 13 (Segurança Operacional) e no Artigo 14 (Segurança da
Aviação); e
d) a empresa aérea designada esteja qualificada para satisfazer as
condições determinadas segundo as leis e regulamentos normalmente aplicados à
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7904
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operação de serviços de transporte aéreo internacional pela Parte que recebe a
designação.
O Artigo 5 dispõe sobre as hipóteses de negação, revogação e
suspensão das autorizações previstas no dispositivo anterior; ao passo que o Artigo
6 tratada isenção de encargos alfandegários e de outros encargos.
Já o Artigo 7 dispõe que os preços cobrados pelos serviços
operados com base nesse Acordo poderão ser estabelecidos livremente pelas
empresas aéreas e não estarão sujeitos a aprovação.
O Artigo 8 estabelece que cada Parte permitirá que cada empresa
aérea designada determine a frequência e a capacidade do transporte aéreo
internacional que oferece com base em considerações comerciais de mercado,
sendo que nenhuma Parte limitará unilateralmente o volume de tráfego, frequência
ou regularidade dos serviços, ou o tipo ou tipos de aeronaves operadas pelas
empresas aéreas designadas da outra Parte, exceto por exigências de natureza
alfandegária, técnica, operacional ou razões ambientais sob condições uniformes
consistentes com o Artigo 15 da Convenção de Chicago.
No tocante à concorrência, as Partes deverão, nos termos do Artigo
12, informar uma a outra sobre suas leis, políticas e práticas concorrenciais ou suas
modificações e de quaisquer objetivos concretos a elas relacionados que possam
afetar a operação de serviços aéreos cobertos por este Acordo e deverão identificar
as autoridades responsáveis por sua implementação. Além disso, as Partes deverão
notificar-se

mutuamente

sempre

que

considerarem

que

pode

haver

incompatibilidade entre a aplicação de suas leis, políticas e práticas sobre a
concorrência e as matérias relacionadas à aplicação desse Acordo.
Os relevantes e usuais Artigos 13 e 14 cuidam respectivamente do
aspecto da segurança operacional e da segurança da aviação.
Nos termos do Artigo 19, cada Parte não cobrará ou permitirá que
sejam cobradas das empresas aéreas designadas da outra Parte tarifas
aeronáuticas superiores às cobradas de suas empresas aéreas que operem serviços
aéreos internacionais semelhantes.
As autoridades aeronáuticas das Partes poderão, conforme o Artigo
21, solicitar a qualquer momento a realização de consultas sobre a interpretação,
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aplicação, implementação, emenda ou cumprimento desse Acordo, conquanto, no
tocante à solução de controvérsias, o Artigo 22 dispõe no sentido de que, em caso
de qualquer controvérsia que possa surgir entre as Partes, relativa à interpretação
ou aplicação desse Acordo, as Partes envidarão esforços para resolvê-la por meio
de negociação.
O presente Acordo poderá ser objeto de denúncia por qualquer das
Partes, nos termos prescritos no Artigo 23, será registrado na Organização da
Aviação Civil Internacional – OACI, conforme o seu Artigo 24, e entrará em vigor, de
acordo com o Artigo 25, 30 (trinta) dias após as Partes terem notificado uma a
outra, por troca de notas diplomáticas, que os requisitos constitucionais das Partes
para a entrada em vigor desse Acordo foram cumpridos.
Por fim, o Fecho registra que o presente Acordo foi feito no Bahrein,
em 14 de novembro de 2018, nos idiomas português, árabe e inglês, sendo todos os
textos igualmente autênticos e, em caso de divergência, prevalecerá o texto em
inglês.
Assinaram o instrumento: o Embaixador Norton de Andrade Mello
Rapesta pelo Governo da República Federativa do Brasil, e, pelo Governo do Reino
do Bahrein, o Ministro dos Transportes e das Telecomunicações Kamal Bin Ahmed
Mohamed.
É o Relatório

II. - VOTO DO RELATOR
Estamos a apreciar o “Acordo entre a República Federativa do Brasil
e o Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos”, assinado no Bahrein, em 14 de
novembro de 2018.
Instrumentos dessa espécie, conhecidos pelo acrônimo ASAs, são
modelares e buscam viabilizar o transporte internacional de passageiros, bagagens,
cargas e malas postais por meio da designação, pelas partes signatárias, de
empresas aéreas para prestar tais serviços entre os territórios dos países afetos.
A rede internacional desses acordos começou a se desenvolver
sobretudo após a celebração da chamada Convenção de Chicago, de 1944, em
vigor desde 1947, que estabeleceu as bases técnicas e jurídicas necessárias para o
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avanço da aviação civil internacional, inclusive por meio da criação da Organização
da Aviação Civil Internacional - OACI, agência especializada das Nações Unidas,
com sede em Montreal, no Canadá.
Complementados pelos chamados “Memorandos de Entendimento”,
os ASAs são comumente elaborados a partir de modelos sugeridos pela OACI,
agência especializada na qual eles são comumente registrados, e contemplam, caso
a caso, as chamadas “liberdades do ar”, guardando estreita correlação com os
dispositivos da Convenção de Chicago, de 1944.
Esses modelos formulados pela OACI têm sido alterados de modo a
acompanhar a evolução tecnológica do setor, as demandas das relações
internacionais contemporâneas, notadamente quanto aos aspectos de segurança da
aviação e do meio ambiente, e particularmente com o processo de abertura do
mercado da aviação civil internacional.
E a mudança mais significativa havida nos últimos anos diz respeito
a essa abertura de mercados na aviação civil internacional, viabilizada por meio dos
ASAs ditos de “céus abertos” (“open skies”), que contemplam dispositivos que visam
a abrir os mercados das partes signatárias às empresas aéreas das Partes,
suprimindo gradualmente as usuais exigências associadas à defesa dos mercados
internos.
O Governo brasileiro deu início ao processo de liberalização da
aviação civil internacional em 1993, impulsionado pela criação, em 2005, da Agência
Nacional da Aviação Civil – Anac e, posteriormente, pela implantação da Política
Nacional de Aviação Civil - Pnac, aprovada pelo Decreto nº 6.780, de 2009.
O país possui uma extensa rede de acordos de serviços aéreos no
âmbito multilateral e sobretudo no âmbito bilateral, contemplando já alguns acordos
de “céus abertos”, e o Governo brasileiro, conforme a citada Política Nacional da
Aviação Civil, tem procurado ultimamente expandi-la por meio de novos acordos e
sobretudo pela renegociação de muitos ASAs bilaterais, fato que tem respondido
pelo grande número de acordos da espécie submetidos à apreciação do Congresso
Nacional nos últimos anos.
Quanto ao Acordo em apreço, conforme relatamos, ele conta com os
dispositivos usuais em instrumentos da espécie, seguindo o modelo proposto pela
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Organização da Aviação Civil Internacional - OACI, sendo digno de registro o fato de
não ter sido encaminhado ao Congresso Nacional o usual Quadro de Rotas relativo
ao Acordo em apreço, comumente constante em Anexo, possivelmente por se
originar de processo posterior de negociação entre as Partes.
O presente “Acordo sobre Serviços Aéreos entre Brasil e Bahrein”
conta com dispositivos usuais dos acordos de “céus abertos”, referentes aos preços
e à capacidade, nos termos dos seus relatados Artigos 7 e 8 respectivamente,
permitindo às empresas aéreas liberdade para a fixação dos preços, bem como livre
determinação de frequência e capacidade dos serviços de transporte aéreo.
O Reino do Bahrein é um pequeno país insular do Golfo Pérsico,
que adquiriu a sua independência do Reino Unido em 1971, contando atualmente
com uma população de cerca de um milhão e meio de habitantes e com uma
economia lastreada sobretudo no petróleo, gás natural e subsidiariamente nos
serviços financeiros, cujo produto interno bruto atual gira em torno dos US$ 35
bilhões.
Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério das Relações
Exteriores, as relações diplomáticas entre o Brasil e Bahrein foram estabelecidas em
1974. Desde 1983, a representação brasileira junto ao Reino do Bahrein é exercida
pela Embaixada brasileira no Kuwait e, no ano passado, o Governo do Bahrein
reativou a sua Embaixada em Brasília, a primeira na América Latina.
O Itamaraty informa ainda que as relações bilaterais se concentram
tradicionalmente na área financeira, sendo que a corrente de comércio entre os dois
países alcançou US$ 532,7 milhões em 2018, com superávit brasileiro na casa dos
US$ 300 milhões.
Cumpre ressaltar ainda que o Acordo em comento se constitui em
um dos primeiros instrumentos celebrados entre o Brasil e o Bahrein, e, em razão
disso, ele se revela oportuno e certamente favorecerá o aprofundamento das
relações entre os dois países.
Feitas

essas

considerações,

considerando

que

o

presente

instrumento atende aos interesses nacionais e se coaduna com os princípios que
regem as nossas relações internacionais, particularmente com o princípio
constitucional de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade,
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VOTO pela aprovação do texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e o
Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de novembro
de 2018, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.
Sala da Comissão, em 18 de outubro de 2019.
Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA
Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2019

(Mensagem nº 393, de 2019)

Aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein sobre
Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14 de
novembro de 2018.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa
do Brasil e o Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos, assinado no Bahrein, em 14
de novembro de 2018.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, em 18 de outubro de 2019.
Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA
Relator
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III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação da Mensagem nº 393/19,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do
relator, Deputado Arthur Oliveira Maia.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Rocha - Presidente em exercício; Luiz Philippe de
Orleans e Bragança e Marcel Van Hattem - Vice-Presidentes; Alan Rick, Aluisio
Mendes, Aroldo Martins, Átila Lira, Bruna Furlan, Claudio Cajado, Coronel Armando,
David Miranda, Eduardo Barbosa, Eduardo Bolsonaro, Helio Lopes, Henrique
Fontana, Hildo Rocha, Léo Moraes, Márcio Marinho, Pastor Eurico, Paulão, Pedro
Lucas Fernandes , Alexandre Padilha, Átila Lins, Camilo Capiberibe, Cezinha de
Madureira , David Soares, Eduardo Cury, Fábio Henrique, Flávio Nogueira, General
Girão, General Peternelli, Glauber Braga, Heitor Freire, Hugo Leal, Pr. Marco
Feliciano, Rubens Bueno, Valmir Assunção e Zé Carlos.
Sala da Comissão, em 12 de novembro de 2019.

Deputado JOSÉ ROCHA
Presidente em exercício

FIM DO DOCUMENTO
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