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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

REQUERIMENTO Nº

, de 2010

(Do Sr. Filipe Pereira)

Requer a realização de reunião de
audiência pública da Comissão de
Defesa do Consumidor para tratar
dos atrasos e cancelamentos de
voos nos aeroportos brasileiros.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência
pública desta Comissão de Defesa do Consumidor, para tratar dos atrasos e
cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros, com a presença da
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Sindicato Nacional dos
Aeronautas (SNA) e dos Juizados Especiais dos Aeroportos de São Paulo
(Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Tom Jobim e Santos Dumont) e
Brasília (Juscelino Kubitschek).

JUSTIFICATIVA
Mais uma vez a desordem se instala nos aeroportos brasileiros. Desde o
último fim de semana, período coincidente com o encerramento das férias
escolares, os atrasos e cancelamentos de voos se multiplicaram.
Os recém-instalados juizados especiais nos aeroportos de Brasília, Rio
de Janeiro e São Paulo já registram o aumento da procura de passageiros
lesados. Segundo o Juizado Especial do Aeroporto de Brasília, a demanda
cresceu em 50%. Os passageiros da companhia aérea Gol estão entre os mais
atingidos.
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Segundo nota à imprensa divulgada pela Infraero no dia 2 de agosto,
mais da metade das 685 partidas programadas pela Gol sofreram atrasos. A
companhia informou à ANAC, que os atrasos ocorreram em razão de
problemas com o software que processa as escalas de trabalho dos tripulantes,
fazendo com que uma parte deles atingisse o limite de horas de trabalho
estabelecido legalmente.
O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), por sua vez, afirma que
aeronautas vem sendo pressionados, e até mesmo coagidos, a voarem
contrariando a regulamentação profissional, excedendo o limite de horas, e, por
conseguinte, colocando em risco a segurança dos voos, além da saúde dos
profissionais.
Desta forma, propomos a realização de audiência pública para debater
os atrasos e cancelamentos dos voos nos aeroportos brasileiros, com a
presença da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Sindicato Nacional
dos Aeronautas (SNA), e de representantes dos Juizados Especiais dos
Aeroportos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Tom
Jobim e Santos Dumont) e Brasília (Juscelino Kubitschek).
Diante do exposto, contamos com o apoio dos Ilustres Parlamentares na
aprovação deste requerimento.

Sala das Comissões, em 03 de agosto de 2010.

Deputado FILIPE PEREIRA
PSC/RJ

