
 ASSOCIAÇÃO DOS AERONAUTAS DA GOL – ASAGOL 
Av. Washington Luiz, 6817 sala 22 – Aeroporto – SP – CEP 04627-005 

Tel.: (55 11) 2364-1810 / 5533-4197 / 9 7691-6599 Tim 

www.asagol.com.br / e-mail: asagol@asagol.com.br  

 

1 

 

São Paulo, 01 de setembro de 2020. 

 

 

Ofício Especial 04-2020 

 
 

 
 

À  

Câmara dos Deputados 

 

 

 

Assunto: MPV 964/2020 

 

 

 

Prezados (as) Deputados e Deputadas Federais,  

 

Relativamente a Medida Provisória 964/2020 editada com a finalidade de acrescer o §3º ao 

Artigo 20 da Lei nº 13.475/2017, informamos que a mesma foi recebida com reservas pela 

nossa Instituição, especialmente após o conhecimento do texto do Deputado Federal 

Vicentinho Júnior, exarado em seu Parecer, cuja apresentação formal será realizada em 

Sessão Plenária agendada para as 14h do dia 01.09.2020.   

 

Com efeito, a proposta inicial do Governo, em exceção ao caput do Artigo 20 da citada lei, 

tem o condão de permitir que os órgãos ou entidades da administração pública, no 

exercício de missões institucionais ou de poder de polícia, sejam dispensadas da 

contratação de tripulantes através do regime celetista.  

 

Ao analisar a proposta inicial, assim como as 18 (dezoito) Emendas apresentadas, o Nobre 

Deputado Federal Vicentinho Júnior se predispõe, conforme Parecer divulgado e que será 

objeto de apresentação junto à Sessão Plenária de 01.09.2020, a aprovar as Emendas nºs 1, 

5, 6 e 16, rejeitando as demais Emendas, além de, mediante Projeto de Lei de Conversão à 

Medida Provisória, dar nova redação ao inciso I do Artigo 27 da Lei 13.475/2017, 

subtraindo do mesmo disposições acerca da publicação da escala de voo, mediante a 
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exclusão do texto “determinando os horários de início e término de voos, serviços de 

reserva, sobreavisos e folgas, sendo vedada a consignação de situações de trabalho e 

horários não definidos”. 

 

Ainda que tais deliberações não afetem efetivamente a aviação regular, objeto de 

representatividade de nossa Instituição, entendemos como necessário apresentar algumas 

considerações acerca dos temas propostos, considerando que os mesmos impactam de 

maneira geral a segurança operacional.  

 

A terceirização de tripulantes na aviação sempre foi objeto de ampla discussão com defesa 

e posicionamentos contrários para tal instituto. A Reforma Trabalhista, culminada na Lei 

13.467/2017 e a Nova Lei do Aeronauta (Lei nº 13.475/2017), entenderam por bem 

impedir a contratação de tripulantes por meio de terceirização de serviços, apontando como 

exceções os dispostos nos §§ 1º e 2º do Artigo 20 da Lei 13.475/17. 

 

Tal deliberação teve como justificativas questões diretamente relacionadas à segurança de 

voo, uma vez que como sabido, os tripulantes, especialmente os pilotos e copilotos, 

necessitam de constante treinamento, proficiência e experiência no equipamento que 

operam, características estas adquiridas através da prática do exercício regular da 

profissão, sendo certo que a possibilidade de inatividade, em especial por longos períodos, 

leva ao comprometimento destas competências, circunstância que pode colocar em risco a 

segurança operacional. Destacando-se que, para a aviação regular a mera hipótese de 

terceirização de serviços dos aeronautas deve manter-se totalmente rechaçada.  

 

A proposta de texto apresentada na MPV 964/2020, assim como no Voto constante do 

Parecer do Nobre Deputado Federal Vicentinho Júnior, altera, sem estudo de impacto a 

segurança operacional, questão pacificada nas legislações em vigor, motivo pelo qual 

sinalizamos preocupação quanto ao tema objeto de deliberação e votação.   

 

De igual maneira, com total respeito, entendemos que a supressão sugerida para o Artigo 

27 da Lei 13.475/17 não é adequada, considerando que retira do tripulante o direito ao 

prévio conhecimento de suas programações de voos e períodos de descansos.  
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Vislumbra-se na Lei do Aeronauta uma enorme preocupação com a jornada de trabalho, 

com o controle da referida jornada, assim como a concessão de períodos de descanso e 

escalas dos tripulantes. Referida preocupação, deriva do fato de que os tripulantes estão 

sujeitos a incomensurável fadiga. 

 

Mitigando tal questão, o artigo 19 da mesma Lei trouxe enorme avanço no tocante ao 

Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana, ao instituir a implementação pela autoridade 

de aviação civil do Sistema de Gerenciamento de Fadiga Humana.   

 

Assim é que, em cumprimento à Lei 13.475/17, a ANAC elaborou o RBAC 117, intitulado 

Requisitos para Gerenciamento de Risco e Fadiga Humana, direcionando disposições para 

a aviação regulada pelo RBAC 121, RBAC 135 (táxi aéreo),  operadores de serviços aéreos 

especializados, conforme Art. 201 do Código Brasileiro de Aeronáutica e aos operadores 

privados operando segundo o RBHA 91, ou regulamento que venha a substituí-lo, quando 

realizando operações sem fins lucrativos com pilotos contratados segundo o Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT), a serviço do operador da aeronave. 

 

As alterações propostas nos artigos 20 e 27 da Lei 13.475/17 pelo Projeto de Lei de 

Conversão da Medida Provisória 964/2020 merecem especial atenção e preocupação, uma 

vez que não consideram importantes questões de gerenciamento de risco de fadiga humana 

constantes no RBAC 117. 

 

Nesse panorama, como exemplo, destacamos que para fins de segurança da aviação, 

conforme a própria regulação da ANAC, o tripulante empregado deve utilizar as 

oportunidades de sono, os períodos de repouso, descanso e adaptação para obter a 

quantidade de pausa suficiente de maneira a realizar com segurança a próxima atividade 

prevista em sua escala de trabalho. 
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As normas propostas, ao permitir a terceirização de mão de obra de tripulantes e não 

permitir o prévio conhecimento antecipado das programações de voo, sobreavisos, reservas 

e folgas, se afastam da norma editada com o fim de gerenciar o risco de fadiga humana, 

circunstância que, sem dúvida, acarreta riscos às operações.  

 

Pelo exposto, apresentamos preocupação com a votação da MPV 964/2020, uma vez que a 

mesma sugere alterações sensíveis na legislação em vigor, com o condão de impactar 

negativamente a segurança operacional da aviação.  

Colocando-nos ao inteiro dispor de V. Exa. para os esclarecimentos que se tornarem 

necessários, reiteramos nossos sinceros agradecimentos. 

Respeitosamente, 

 

ASSOCIAÇÃO DOS AERONAUTAS DA GOL – ASAGOL 

                        Mário Sérgio Amato Júnior 

                                        Presidente  
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