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1 Introdução 

 

1.1 O objetivo deste documento é desdobrar os dispositivos normativos passíveis de serem 

fiscalizados do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 135 – RBAC 135, denominado 

“Requisitos Operacionais: Operações Complementares e por Demanda”, no âmbito da 

Superintendência de Aeronavegabilidade –SAR, em atendimento à Instrução Normativa nº 

81, de 19 de dezembro de 2014, que estabelece os elementos de fiscalização da ANAC e dá 

outras providências. 

2 Termos e definições 

 

2.1 Para os efeitos deste compêndio, aplicam-se os termos e definições estabelecidos a seguir, 

bem como aqueles disponíveis no RBAC 01, denominado “Definições, regras de redação e 

unidades de medida para uso nos RBAC”, e na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que 

dispõe sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica. 

3 Siglas e abreviaturas 

 

3.1 Para efeito deste compêndio, aplicam-se as siglas e abreviaturas estabelecidas no RBAC 01 

e as seguintes: 

a) ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

b) Certificado ETA - Certificado de Empresa de Transporte Aéreo 

c) DA – Diretriz de Aeronavegabilidade 

d) IFR - Regras de Voo por Instrumentos (Instrument Flight Rules) 

e) MEL - Lista de Equipamentos Mínimos (Minimum Equipment List) 

f) MMEL - Lista Mestra de Equipamentos Mínimos (Master Minimum Equipment List) 

g) RAB – Registro Aeronáutico Brasileiro 

h) RBAC - Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 

i) RBHA – Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

j) SAR – Superintendência de Aeronavegabilidade 
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4 Fundamentação 
 

    Instrução Normativa 81, de 19 de dezembro de 2014. 

    Instrução Normativa 109, de 12 de janeiro de 2017. 
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Cód. TÍTULO SITUAÇÃO ESPERADA TIPIFICAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADE APLICABILIDADE 
Enquadramento 

Normativo 

Classes de 

Fiscalização 

Risco da não 

conformidade 

(Prob. x Sev.) 

Val.  

(dias)  

1 
Requisitos do 

manual 

Cada detentor de certificado deve preparar e submeter à 

aceitação prévia da ANAC um manual estabelecendo 
procedimentos e políticas. Este manual deve ser usado pelo 

pessoal de voo, de solo e de manutenção do detentor de 

certificado, na condução de suas operações. Entretanto, a 
ANAC pode autorizar desvios deste parágrafo se for 

considerado que, em função do tamanho limitado das 

operações, o manual, ou parte do mesmo, não é necessário 
para a orientação do pessoal de voo, de solo e de 

manutenção. 

- O detentor de certificado não preparou ou submeteu à 
aceitação da ANAC um manual contendo procedimentos e 

políticas. 

- O manual não apresenta todos os procedimentos e políticas 
utilizados pelo detentor de certificado; 

- Pessoal empregado pelo detentor do certificado não segue 

os procedimentos e/ou não atua conforme as políticas 
estabelecidas no manual; 

Operadores 

Complementares e por 
Demanda regidos pelo 

RBAC 135. 

135.21(a) 

 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 

2 
Requisitos do 

manual 

Cada revisão do manual deve ser submetida à aceitação 

prévia da ANAC, salvo aquelas dispensadas deste ato pelo 
manual já aceito. 

- O Manual em utilização do detentor de certificado não foi 

submetido à aceitação da ANAC, quando aplicável; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.21(b) 

 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 

3 
Requisitos do 

manual 

Cada detentor de certificado deve manter pelo menos uma 

cópia do manual em sua sede operacional. 

- Ausência de cópia do manual atualizado e aceito pela 

ANAC na base do detentor de certificado; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135. 

135.21(c) 

 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

2x3 365 

4 
Requisitos do 

manual 

O manual não pode contrariar nenhuma legislação ou 

regulamentação federal aplicável, nenhuma regulamentação 

estrangeira aplicável às operações do detentor de certificado 

em outros países, nem o certificado ETA ou especificações 
operativas do detentor de certificado. 

- O manual do detentor de certificado apresenta divergência 

com respeito ao previsto na regulamentação aplicável, em 

seu certificado ETA ou em suas especificações operativas; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.21(d) 

 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x4 365 

5 
Requisitos do 

manual 

Uma cópia do manual, ou partes apropriadas do mesmo 
(com emendas e adições, se existentes), deve ser posta à 

disposição do pessoal de solo, de manutenção e de operações 

pelo detentor de certificado, o qual deve fornecê-la, também, 
para: 

(1) seus tripulantes de voo; e 

(2) os inspetores de aviação civil encarregados da 

fiscalização do detentor de certificado.  

- Indisponibilidade do manual ou partes do mesmo ao 

pessoal do detentor do certificado ao qual ele se aplica ou ao 
pessoal da ANAC designado para fiscalização do detentor; 

 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.21(e) 

 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 
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6 
Requisitos do 

manual 

Cada empregado do detentor de certificado a quem um 
manual ou partes do mesmo foi distribuído nos termos do 

parágrafo (e)(1) desta seção deve mantê-lo atualizado com 

as emendas e adições fornecidas a ele. Adicionalmente: 
  

(1) cada empregado trabalhando no solo deve manter sua 

cópia do manual em seu local de trabalho; e 
(2) o detentor de certificado deve manter a bordo de suas 

aeronaves uma quantidade de manuais (ou de partes 

apropriadas dos mesmos) adequada ao número e funções de 
tripulantes a bordo. A atualização desses manuais é 

responsabilidade do detentor de certificado.  

- Identificação de qualquer dos manuais aplicáveis em 

desacordo com a última revisão do mesmo (desatualizado); 
- Identificação de empregados que não mantém cópia do 

manual no local de trabalho; 

- Identificação de aeronave sem os manuais atualizados 
pertinentes a bordo; 

 
 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135. 

135.21(f) 

 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x3 365 

7 
Requisitos do 

manual 

Para os propósitos de conformidade com o parágrafo (e) 

desta seção, um detentor de certificado pode fornecer às 
pessoas ali citadas a parte de manutenção do manual na 

forma impressa ou em outra forma, aceitável pela ANAC, 

que seja recuperável em língua portuguesa. Se o detentor de 
certificado fornecer a parte de manutenção do manual em 

uma forma que não a impressa, ele deve se assegurar de que 

existe um dispositivo compatível de leitura, disponível para 
aquelas pessoas, que forneça imagens legíveis das 

instruções e informações de manutenção, ou um sistema que 
seja capaz de recuperar as instruções e informações de 

manutenção em língua portuguesa. 

- Não disponibilização dos meios e/ou recursos necessários à 

leitura dos manuais; 
- Os manuais e instruções estão ilegíveis. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.21(g) 

 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 

8 
Requisitos do 

manual 

(i) O detentor de certificado pode fornecer partes de seu 

manual em língua inglesa, desde que ele se assegure de que 
o pessoal que as utiliza é proficiente na leitura e 

compreensão de tal língua. 

- Pessoal do detentor de certificado não possui proficiência 

na leitura em língua inglesa quando partes de seu manual 
estão apresentadas naquele idioma; 

- O detentor de certificado não possui procedimentos para 

assegurar que o pessoal seja proficiente na leitura e 
compreensão da língua inglesa quando partes de seu manual 

estão apresentadas naquele idioma; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.21(i) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 

 

 
9 

 

Conteúdo do manual 

(a) Cada manual deve ter a data da última revisão em cada 

página revisada. O manual deve incluir: 
[...] 

(19) procedimentos para garantir que cada aeronave 

operada pelo detentor de certificado é mantida em 
condições aeronavegáveis; 

(20) procedimentos para assegurar que o equipamento de 

emergência e operacional necessário para um voo 
pretendido estão aeronavegáveis; 

(21) procedimentos para garantir que o certificado de 

aeronavegabilidade de cada aeronave do detentor de 
certificado permaneça válido; 

(22) quando aplicável, uma descrição dos procedimentos 

de manutenção e de preenchimento e 
assinatura da liberação de aeronavegabilidade das 

aeronaves, quando os serviços de manutenção 

- Existe página revisada no manual sem a devida data da 

última revisão; 
- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para garantir que cada aeronave operada pelo detentor de 

certificado seja mantida em condições aeronavegáveis; 
- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para assegurar que o equipamento de emergência e 

operacional necessário para um voo pretendido estarão 
aeronavegáveis; 

- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para garantir que o certificado de aeronavegabilidade de 
cada aeronave do detentor de certificado permaneça válido; 

- Inexistência de descrição ou descrição 

deficiente/insuficiente para os procedimentos de 
manutenção e de preenchimento e assinatura da liberação de 

aeronavegabilidade das aeronaves, quando os serviços de 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.23(a) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x2 

2x3 

2x3 

2x3 

2x4 

2x3 

2x2 

2x3 

3x4 

4x5 

2x3 

2x2 

3x3 

2x2 

3x4 

 

365 
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forem realizados por uma organização de manutenção 
certificadas pela ANAC; 

(23) uma referência aos programas de manutenção que 

serão utilizados para cada modelo de 
aeronave operada pelo detentor de certificado; 

(24) a descrição do método para preenchimento e 

arquivamento dos registros de manutenção 
requeridos pelas seções 135.439 do RBAC 135 e 43.11 do 

RBHA 43, ou RBAC que venha a 

substituí-lo, ou pelas seções 91.417 do RBHA 91, ou 
RBAC que venha a substituí-lo, e 43.9 do 

RBHA 43, ou RBAC que venha a substituí-lo, como 

aplicável; 
(25) para detentores de certificado que utilizarem 

aeronaves com certificação de tipo para mais de 9 assentos, 

uma descrição dos procedimentos para monitorar, avaliar e 
reportar sua experiência operacional e de manutenção, 

como requerido por RBAC 135.431  

 (27) um procedimento para aquisição e avaliação das 
informações de aeronavegabilidade continuada aplicáveis, 

como também, a implementação das ações requeridas; 

(28) um procedimento para aquisição e avaliação das 
diretrizes de aeronavegabilidade, como também, a 

implementação das ações requeridas; 

(29) a descrição do estabelecimento e manutenção de um 
sistema de análise para monitorar continuamente a 

performance e a eficiência do programa de manutenção 

adotado e corrigir qualquer deficiência do referido 
programa; 

(30) uma descrição dos modelos de aeronaves aos quais o 

manual se aplica; 
(31) uma descrição da metodologia para assegurar que 

defeitos diagnosticados são registrados 

e corrigidos; 
(32) procedimentos para informar à ANAC ocorrências 

significativas em serviço; 

(33) para cada modelo de aeronave com certificação de 
tipo para mais de 9 assentos ou 

quando determinado pela ANAC, um programa de 

manutenção concebido nos termos das seções 
135.425 e 135.427 deste regulamento, o qual deve ser 

elaborado e submetido à aprovação da ANAC 

em separado; 

manutenção forem realizados por uma organização de 
manutenção certificada pela ANAC; 

- Inexistência de referência aos programas de manutenção 

que serão utilizados para cada modelo de aeronave operada 
pelo detentor de certificado; 

- Inexistência de descrição ou descrição 

deficiente/insuficiente do método para preenchimento e 
arquivamento dos registros de manutenção requeridos pelas 

seções 135.439 do RBAC 135 e 43.11 do RBAC 43, ou 

pelas seções 91.417 do RBHA 91 e 43.9 do 
RBAC 43, como aplicável; 

- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para monitorar, avaliar e reportar sua experiência 
operacional e de manutenção, como requerido pelo RBAC 

135.431, se o detentor de certificado utilizar aeronave com 

certificação de tipo para mais de 9 assentos; 
- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para aquisição e avaliação das informações de 

aeronavegabilidade continuada aplicáveis, como também, a 
implementação das ações requeridas; 

- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 

para aquisição e avaliação das diretrizes de 
aeronavegabilidade, como também, a implementação das 

ações requeridas;  

- Inexistência de descrição ou descrição 
deficiente/insuficiente  de um sistema de análise para 

monitorar continuamente a performance e a eficiência do 

programa de manutenção adotado e corrigir qualquer 
deficiência do referido programa; 

- Inexistência de descrição ou descrição 

deficiente/insuficiente dos modelos de aeronaves aos quais o 
manual se aplica; 

- Inexistência de descrição ou descrição 

deficiente/insuficiente da metodologia para assegurar que 
defeitos diagnosticados são registrados 

e corrigidos; 

- Inexistência de procedimento ou procedimento deficiente 
para informar à ANAC ocorrências significativas em 

serviço; 

- Inexistência de um programa de manutenção concebido 
nos termos das seções 135.425 e 135.427 aprovado pela 

ANAC, para cada modelo de aeronave com certificação de 

tipo para mais de 9 assentos ou quando determinado pela 
ANAC; 
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10 
Requisitos das 

aeronaves 

(a) Exceto como previsto no parágrafo (d) desta seção, 
nenhum detentor de certificado pode operar uma aeronave 

segundo este regulamento, a menos que essa aeronave:  

(1) seja registrada como aeronave civil no Registro 
Aeronáutico Brasileiro e transporte um certificado de 

aeronavegabilidade apropriado e válido, emitido segundo 

os RBACs aplicáveis, e  
(2) esteja em condições aeronavegáveis e atenda aos 

requisitos aplicáveis de aeronavegabilidade dos RBACs, 

inclusive aqueles relativos à identificação e equipamentos. 

- O detentor de certificado opera aeronave não registrada no 

RAB, ou o certificado de aeronavegabilidade não é 
apropriado às atividades da empresa ou o mesmo não está 

válido; 

- A aeronave operada não está em condições 
aeronavegáveis;  

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.25 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 

2x5 
2190 

365 

11 

Documentos 

requeridos a bordo 

da aeronave 

(a) O detentor de certificado deverá levar a bordo de cada 
uma de suas aeronaves os documentos previstos no item 

91.203 do RBHA 91, ou RBAC que venha a substituí-lo. 

- Os documentos previstos no item 91.203 do RBHA 91 (ou 

RBAC que o substitua) não estão a bordo. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135. 

135.27 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x3 365 

12 

Livro(s) de registros 

da tripulação e da 

aeronave 

(a) Cada empresa deve dispor de um livro de registros, a 

bordo de cada uma de suas aeronaves, para lançamento de 

informações sobre a tripulação, horas de voo, 
irregularidades de funcionamento observadas em cada voo 

e registro das ações corretivas tomadas ou postergamento 

de correção das mesmas. A critério da empresa o livro 
pode ser desmembrado em duas partes: registros da 

aeronave e registros da tripulação. 

- A empresa não dispõe de livro de registro a bordo de cada 

uma de suas aeronaves;  

- O livro de registro de alguma aeronave não está de acordo 

com a IAC3151 (norma que venha a substituí-la) ou com 

uma forma de cumprimento alternativa aceita pela ANAC. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.65(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 

3x3 
365 

13 

Livro(s) de registros 

da tripulação e da 

aeronave 

(b) No que diz respeito à tripulação, é responsabilidade do 
piloto em comando registrar em cada voo pelo menos as 

seguintes informações: matrícula da aeronave, data, nomes 

dos tripulantes e função a bordo de cada um deles, local da 
decolagem e do pouso, horário da decolagem e do pouso, 

tempo de voo, espécie do voo (visual, instrumentos, diurno, 

noturno), observações (se houver) e nome e assinatura da 
pessoa responsável. 

- As informações não estão sendo registradas no livro de 

bordo; 
- O preenchimento está sendo feito de maneira incorreta ou 

incompleta. 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.65(b) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 

3x4 
365 

14 

Livro(s) de registros 

da tripulação e da 

aeronave 

(c) No que diz respeito à aeronave: 

(1) o piloto em comando deve registrar ou fazer que seja 
registrado no livro cada irregularidade que seja observada 

antes, durante e após o voo. Antes de cada voo o piloto em 

comando deve verificar a situação de cada irregularidade 
registrada nos voos anteriores. 

(2) cada pessoa que tome ações corretivas concernentes a 

falhas ou mau funcionamento registrados no livro de 
bordo, seja na célula, motores, hélices, rotores ou 

equipamentos normais e de emergência, deve registrar sua 

ação no referido livro, de acordo com os aplicáveis 

requisitos de manutenção deste regulamento. 

- As irregularidades não estão sendo registradas no livro de 
bordo; 

- As irregularidades estão sendo registradas em desacordo 

com o que preconiza os procedimentos da empresa; 
- O registro das ações corretivas ou deferimento do item, não 

está sendo feito; 

- O registro das ações corretivas ou deferimento do item, está 
em desacordo com o que preconiza os procedimentos da 

empresa; 

 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.65(c)   

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

5x5 

3x4 

4x5 

3x3 

365 
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15 

Livro(s) de registros 

da tripulação e da 

aeronave 

(d) Cada empresa deve estabelecer procedimentos para 

conservar o(s) livro(s) de registros requerido(s) por esta 

seção para cada aeronave em local de fácil acesso ao 
pessoal apropriado, e deve descrever tais procedimentos no 

manual requerido por 135.21. 

- Não há procedimento que contemple a conservação dos 

livros de registro ou o procedimento executado não está de 

acordo com previsto no manual; 
- Os livros não estão facilmente acessíveis ao pessoal 

apropriado; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.65(d)   

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 

2x3 
365 

16 

Pessoal de solo: 

limitações de 

emprego 

Nenhum detentor de certificado pode utilizar os serviços de 

uma pessoa para serviços no solo, a menos que a pessoa 

executando tais serviços: 

(a) seja detentora de uma licença apropriada e válida (se 

aplicável); e 

- Identificada execução de serviço de solo por pessoal não 

habilitado ou com as habilitações fora da validade, quando 

aplicável; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135 

135.95(a) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

4x4 365 

17 

Pessoal de solo: 

limitações de 

emprego 

(b) seja qualificada, segundo os RBACs ou RBHAs 

aplicáveis, para a operação na qual a pessoa está sendo 

usada. 

- Identificada execução de serviço de solo por pessoal não 
qualificado (sem comprovação de qualificação no produto); 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135 

135.95(b) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

4x4 365 

18 

Instrumentos e 

equipamentos 

inoperantes 

(a) O operador deverá incluir em seu sistema de manuais 

uma Lista de Equipamentos Mínimos (MEL) aprovada pela 
ANAC, para cada tipo de aeronave que possua uma MMEL 

publicada, para que o piloto em comando possa determinar 

se é seguro iniciar o voo ou continuá-lo a partir de qualquer 
parada intermediária, no caso de algum instrumento, 

equipamento ou sistema deixar de funcionar.  

- Não foi apresentada uma MEL aprovada pela ANAC em 

sua última revisão, para aeronaves que possuem MMEL 

publicada. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135 
operando modelo de 

aeronave para a qual 

foi publicada uma 
MMEL 

135.179(a) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x4 365 

19 

Instrumentos e 

equipamentos 

inoperantes 

(b) Ninguém pode decolar com uma aeronave com 

instrumentos e equipamentos inoperantes instalados, a 

menos que as seguintes condições sejam atendidas: 
(1) deve existir uma Lista de Equipamentos Mínimos 

(MEL) aprovada para a aeronave;  

(2) deve haver uma carta da ANAC autorizando operações 
de acordo com a MEL aprovada. A tripulação de voo deve 

ter acesso direto antes de cada voo a todas as informações 

contidas na MEL aprovada através de documentação 
impressa ou outros meios aprovados nas especificações 

operativas do detentor de certificado e colocados à sua 

disposição. Uma MEL aprovada como autorizada pelas 
especificações operativas constitui uma modificação 

aprovada ao projeto de tipo de aeronave sem requerer nova 
certificação; 

(3) a Lista de Equipamentos Mínimos aprovada deve: 

(i) ser preparada de acordo com as limitações especificadas 

no parágrafo (b) desta seção; e 

(ii) prover procedimentos para a operação da aeronave com 

certos instrumentos e equipamentos em condição 
inoperante; 

- O detentor de certificado não possui uma MEL baseada na 

última revisão da MMEL; 
- A MEL disponibilizada pela empresa não possui documento 

formal de aprovação; 

- Algum item da MEL não contém, quando aplicável, os 
procedimentos previstos para operação da aeronave com o 

equipamento ou instrumento inoperante; 

- A aeronave foi despachada com item inoperante sem 
registro de deferimento pela MEL e sem permissão especial 

de voo; 

- A aeronave foi despachada com item MEL deferido sem o 
correto preenchimento do registro; 

- A aeronave foi despachada com item MEL vencido ou em 
desacordo das limitações operacionais ou de manutenção. 

 

-- --- 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.179(b) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x4 

2x3 

5x5 

4x5 

3x4 

5x5 

365 
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(4) registros identificando os equipamentos e instrumentos 
inoperantes e as informações requeridas pelo parágrafo 

(a)(3)(ii) desta seção devem estar disponíveis para 

conhecimento do piloto; 
(5) a aeronave deve ser operada de acordo com todas as 

condições e limitações contidas na MEL e nas 

especificações operativas autorizando o seu uso. 

20 

Instrumentos e 

equipamentos 

inoperantes 

(c) Os seguintes instrumentos e equipamentos não podem 
ser incluídos na MEL: 

(1) instrumentos e equipamentos que sejam 

especificamente ou de qualquer outra maneira requeridos 
pelos requisitos de aeronavegabilidade segundo as quais a 

aeronave recebeu certificação de tipo e que sejam 

essenciais para a operação segura sob todas as condições 
de operação; 

(2) instrumentos e equipamentos que uma diretriz de 

aeronavegabilidade requeira estarem em condições de 
funcionamento, a menos que a própria DA dê outra 

orientação; e 

(3) os instrumentos e equipamentos requeridos por este 
regulamento para operações específicas. 

- Constam da MEL da aeronave itens que não poderiam 

estar presentes devido a regulamentação ou diretriz de 

aeronavegabilidade. 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.179(c) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 365 

21 

Instrumentos e 

equipamentos 

inoperantes 

(d) Não obstante os parágrafos (b)(1) e (b)(3) desta seção, 
uma aeronave com instrumentos e equipamentos 

inoperantes pode ser operada segundo uma permissão 

especial de voo emitida de acordo com as seções 21.197 e 
21.199 do RBAC 21. 

- A aeronave foi operada com instrumentos e equipamentos 

inoperantes em desacordo com a permissão especial emitida 

para o voo. 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.179(d) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 365 

22 

Peso vazio e centro 

de gravidade: 

atualização 

requerida 

(a) Ninguém pode operar uma aeronave, a menos que o 
peso vazio e o centro de gravidade tenham sido calculados 

com valores estabelecidos por pesagem real da aeronave 

dentro dos 36 meses precedentes. 

- A aeronave foi operada e não foram recalculados o peso 
vazio e centro de gravidade da aeronave dentro dos 36 meses 

precedentes por meio de pesagem real, exceto para as 

aeronaves enquadradas no item 135.185(b); 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.185(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 365 

23 

Instalações e 

recursos para 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

O conjunto de recursos e instalações para manutenção, 

manutenção preventiva, modificações e reparos possuído 

e/ou contratado pelo detentor de certificado não pode ser 
inferior ao conjunto de instalações e recursos para 

manutenção, manutenção preventiva, modificações e 

reparos requerido pelo RBHA 145, ou RBAC que venha a 
substituí-lo, para certificar uma oficina aeronáutica 

aprovada para realizar manutenção, manutenção 

preventiva, modificações e reparos nos mesmos tipos de 
equipamentos operados pelo detentor de certificado. O 

escopo desta seção inclui o sistema de inspeção associado 

do detentor de certificado, onde aplicável, que não pode ser 
inferior ao requerido pelo RBHA 145, ou RBAC que venha 

a substituí-lo. 

- Para detentores de certificado com autorização para 

execução de manutenção, a estrutura de manutenção 
apresentada não atende ao previsto no RBAC 145. 

- Para provedores de serviços de manutenção, a estrutura de 

manutenção apresentada não atende ao previsto no RBAC 
145. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.412 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 

3x5 365 
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24 

Responsabilidade 

pela 

aeronavegabilidade 

(a) Cada detentor de certificado é primariamente 
responsável pela aeronavegabilidade de suas aeronaves, 

incluindo células, motores, hélices, rotores, equipamentos e 

partes, deve manter suas aeronaves de acordo com este 
regulamento e deve reparar os defeitos ocorridos entre as 

manutenções requeridas pelo RBHA 43, ou RBAC que 

venha a substituí-lo. 

- O detentor de certificado não efetua o reparo dos defeitos 

ocorridos nas aeronaves entre as manutenções requeridas 
pelo RBAC 43.  

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.413(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 365 

25 

Responsabilidade 

pela 

aeronavegabilidade 

(b) Cada detentor de certificado que mantenha suas 
aeronaves de acordo com o parágrafo 135.411(a)(2) deve: 

(1) executar a manutenção, a manutenção preventiva, as 

modificações e os reparos de suas aeronaves, incluindo 
células, motores, hélices, rotores, equipamentos normais e 

de emergência e partes, segundo o seu manual e este 

regulamento; ou 
(2) fazer contrato com outra pessoa para execução de 

manutenção, manutenção preventiva, modificações e 

reparos. Entretanto, o detentor de certificado deve 
assegurar-se que qualquer trabalho executado pela outra 

pessoa seja executado de acordo com o seu manual e com 

este regulamento. 

- A execução de manutenção das aeronaves, realizada pelo 

detentor do certificado, não está de acordo com o seu manual 
ou o regulamento. 

- A execução de manutenção das aeronaves realizadas por 

terceiros não está de acordo com o manual do detentor de 
certificado ou o regulamento. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135 
mantendo suas 

aeronaves conforme 

item 135.411(a)(2) 

135.413(b) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 

4x5 365 

26 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(a) Cada detentor de certificado deve relatar a ocorrência 

ou detecção de cada falha, mau funcionamento, ou defeito 

em uma aeronave com relação a:  
(1) fogo em voo e se o sistema de alarme de fogo 

relacionado funcionou adequadamente;  

(2) fogo em voo não protegido por um sistema de alarme 
de fogo relacionado;  

(3) alarme falso (espúrio) de fogo durante o voo;  

(4) um sistema de exaustão de gases de um motor que 
cause danos durante o voo ao motor, às estruturas 

adjacentes, a um equipamento ou componentes; 

(5) um componente da aeronave que cause acúmulo ou 

circulação de fumaça, vapor, ou gases tóxicos ou nocivos 

no compartimento da cabine de comando ou de passageiros 

durante o voo;  
(6) desligamento de um motor em voo devido a um 

apagamento (“flameout”);  

(7) desligamento de motor em voo quando ocorrer um dano 
ao motor ou à estrutura, causado por uma fonte externa;  

(8) desligamento de motor em voo devido a ingestão de 

gelo ou de um objeto estranho;  
(9) desligamento de mais de um motor em voo;  

(10) um sistema de embandeiramento de hélice ou a 

capacidade do sistema de controle de sobrevelocidade 

(disparo) durante o voo;  

(11) um sistema de combustível ou um sistema de 

alijamento de combustível que afete o fluxo do 
combustível ou cause vazamento perigoso durante o voo;  

- A empresa não dispõe de procedimento ou possui 

procedimento inadequado para relatar a ocorrência ou 
detecção de cada falha, mau funcionamento, ou defeito em 

uma aeronave conforme itens constantes do regulamento, 

item 135.415 (a) do RBAC 135; 
- A empresa não reporta ocorrência ou detecção de cada 

falha, mau funcionamento, ou defeito em uma aeronave 

conforme itens constantes do regulamento, item 135.415 (a) 
do RBAC 135; 

 

 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135. 

135.415(a) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x4 

4x4 
365 
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(12) uma extensão ou retração do trem de pouso, ou 
abertura ou fechamento, não comandados de suas portas, 

durante o voo;  

(13) componentes do sistema de freios que resulte em 
perda da força atuante de frenagem quando a aeronave 

estiver em movimento no solo;  

(14) estrutura da aeronave que requeira grande (“major”) 
reparo;  

(15) trincas, deformação permanente ou corrosão da 

estrutura da aeronave, se maiores que os máximos 
aceitáveis pelo fabricante ou pela ANAC;  

(16) componentes ou sistemas da aeronave que resultem 

em tomadas de ações de emergência durante o voo (exceto 
a ação de desligar um motor);  

(17) sistemas de evacuação de emergência ou 

componentes, incluindo todas as portas de saída, sistemas 
de iluminação para evacuação encontrados defeituosos ou 

que falharem em cumprir sua função pretendida durante 

uma emergência ou durante treinamento, teste, 
manutenção, demonstrações ou aberturas inadvertidas;  

(18) outros eventos relativos a dificuldades em serviço 

definidos pela ANAC;  
(19) rachadura, deformação permanente ou corrosão de 

peças estruturais que não sejam cobertas por instruções 

aprovadas do fabricante; e  
(20) componentes ou sistemas da aeronave que resultem na 

necessidade de uma ação de emergência em voo, que não 

ação de corte do motor. 

27 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(c) Adicionalmente aos relatórios requeridos pelo parágrafo 
(a) desta seção, cada detentor de certificado deve relatar 

qualquer outra falha, mau funcionamento ou defeito em 

uma aeronave que ocorra ou seja detectada a qualquer 

momento, se, em sua opinião, tal falha, mau funcionamento 

ou defeito afetou ou poderá afetar a segurança da operação 

da aeronave. 

- O detentor de certificado não dispõe de procedimento para 

determinar quais falhas, mau funcionamento ou defeito, 

afeta ou pode afetar a segurança do voo;  
- O detentor de certificado não dispõe de procedimento para 

comunicar eventos outros que afetem a segurança do voo;  

- O procedimento para comunicar eventos outros que afetem 
a segurança do voo não está sendo cumprido; 

 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.415(c) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 

2x3 

2x3 
365 

28 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(d) Cada detentor de certificado deve apresentar cada 

relatório requerido por esta seção, cobrindo o período de 24 
horas com início às 9 horas local de cada dia até as 9 horas 

local do dia seguinte, para um ponto central de coleta 

determinado pela ANAC. Cada relatório de ocorrências 
cobrindo um período de 24 horas deve ser apresentado à 

ANAC dentro das 96 horas seguintes ao período relatado, 

descontadas as horas de dias não úteis. Uma cópia de tal 

relatório deve ser apresentada ao detentor do projeto de 

tipo dentro do mesmo prazo.  

- Não há procedimento para emissão do relatório de falhas 

ou mau funcionamento; 
- O procedimento não prevê a tempestividade da emissão do 

relatório; 

- O procedimento de emissão do relatório não está sendo 
cumprido devidamente; 

- O envio do relatório não está ocorrendo tempestivamente; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.415(d) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 

2x3 

2x3 

2x3 

365 
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29 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(e) O detentor de certificado deve enviar relatórios 
requeridos por esta seção em um formato aceitável pela 

ANAC. Cada relatório deve conter, pelo menos, o seguinte:  

(1) o tipo e matrícula da aeronave;  
(2) o nome do operador;  

(3) a data;  

(4) a natureza da falha, mau funcionamento, ou defeito;  
(5) identificação da parte e sistema envolvido, incluindo a 

informação disponível pertinente à designação do tipo do 

componente maior e o tempo desde a última revisão, se 
conhecido;  

(6) causa aparente da falha, mau funcionamento ou defeito 

(e.g., desgaste, trinca, deficiência de projeto, ou erro 
humano);  

(7) outras informações pertinentes e necessárias para uma 

completa identificação e determinação da gravidade ou de 
ações corretivas relacionadas a falha, mau funcionamento 

ou defeito encontrados; e 

(8) uma identificação única da ocorrência, em forma 
aceitável pela ANAC. 

- O detentor de certificado não utiliza um formato aceitável 

pela ANAC para o relatório de dificuldades em serviço; 

- O relatório previsto não possui o conteúdo mínimo exigido 
na regulamentação; 

- O relatório enviado não foi preenchido a contento; 

- Não existe uma identificação única para a ocorrência; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.415(e) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x2 

2x3 

2x3 

2x2 

365 

30 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(h) Quando o detentor de certificado obtiver informações 

adicionais incluindo informações do fabricante ou outra 

agência, com relação a um relatório requerido por esta 
seção, ele deve rapidamente enviá-las como um 

suplemento ao relatório original e referenciar a data de 

apresentação do primeiro relatório. 

- Não foi enviado o relatório suplementar, de forma célere, 

com a referência da data do primeiro relatório, quando o 
detentor do certificado obteve informações adicionais sobre 

relatório de dificuldades em serviço já enviado; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.415(h) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 365 

31 

Relatório de 

dificuldades em 

serviço 

(i) Sempre que um detentor de certificado obtiver 

informações suplementares para completar um relatório 

requerido por esta seção, ele deve enviá-las como um 
suplemento ao relatório original e usar a identificação 

única original da ocorrência. 

- Não foi enviado o relatório suplementar com a 

identificação única original da ocorrência. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.415(i) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 365 

32 
Relatório sumário de 

interrupção 

Cada detentor de certificado deve apresentar à ANAC, 
dentro dos 10 primeiros dias úteis de cada mês, um 

relatório sumário relativo ao mês anterior das seguintes 
ocorrências: 

(a) cada interrupção para um voo, mudança não prevista da 

aeronave em rota, parada não prevista ou desvio de uma 
rota, causada por dificuldades ou mau funcionamento 

conhecidos ou suspeitos que não requerem relatório 

segundo a seção 135.415; e 

- O detentor de certificado não envia, dentro dos 10 

primeiros dias úteis do mês, um relatório sumário relativo 
ao mês anterior, contendo ocorrências especificadas no item 

135.417(a) do RBAC 135; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.417(a)  

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 365 

33 
Relatório sumário de 

interrupção 

(b) o número de embandeiramento de hélice em voo, 

listado por tipo de hélice e motor e aeronave na qual estiver 

instalada. Embandeiramento de hélice com propósito de 
treinamento, demonstrações e teste em voo não precisam 

ser relatados. 

- O detentor de certificado não envia, dentro dos 10 

primeiros dias úteis do mês, um relatório sumário relativo 

ao mês anterior, contendo ocorrências especificadas no item 

135.417(b) do RBAC 135; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.417(b)  

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 365 
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34 
Requisitos adicionais 

de manutenção 

(a) Cada detentor de certificado que opera uma aeronave 

com certificação de tipo para uma configuração para 

passageiros, excluído qualquer assento de pilotos, com 9 
assentos ou menos deve cumprir com o programa de 

manutenção recomendado pelos fabricantes, ou com um 

programa aprovado pela ANAC para cada motor, hélice, 
rotor, componentes e para cada item de equipamento de 

emergência requerido por este regulamento.  

-  O detentor de certificado não está cumprindo com o 

programa de manutenção recomendado pelos fabricantes, ou 

com um programa aprovado pela ANAC para cada motor, 
hélice, rotor, componentes e para cada item de equipamento 

de emergência requerido por este regulamento. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 09 assentos ou 

menos para 
passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.421(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

5x5 365 

35 
Requisitos adicionais 

de manutenção 

(c) Para cada avião monomotor a ser usado no transporte 
de passageiros em operações IFR, cada detentor de 

certificado deve incorporar no seu programa de 

manutenção o seguinte:  
(1) o programa de monitoramento de tendências do motor 

recomendado pelo fabricante, que inclua uma análise do 

óleo, se apropriado; ou  
(2) um programa de monitoramento de tendências do motor 

aprovado pela ANAC que inclua uma análise de óleo a 

cada intervalo de 100 horas ou de acordo com intervalo 
recomendado pelo fabricante, o que for o mais frequente. 

- O detentor de certificado não possui programa de 

monitoramento de tendência do motor, para cada avião 

monomotor a ser usado no transporte de passageiros em 
operações IFR. 

- O detentor de certificado não segue corretamente o 

programa de monitoramento de tendência do motor. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando avião 

monomotor, com 09 

assentos ou menos 
para passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) a 
ser utilizado para o 

transporte de 
passageiros em 

operações IFR. 

135.421(c) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

4x5 365 

36 
Requisitos adicionais 

de manutenção 

(d) Para avião monomotor usado em operações IFR 
transportando passageiros, são requeridas instruções de 

manutenção escritas contendo os métodos, técnicas e 

práticas necessárias para manter os equipamentos 

especificados na seção 135.105 e nos parágrafos (f) e (h) 

da seção 135.163.  

- Não há instruções de manutenção escritas contendo os 

métodos, técnicas e práticas necessárias para manter os 
equipamentos mencionados na seção 135.105 (piloto 

automático) e nos parágrafos (f) e (h) da seção 135.163 

(fontes de energia para instrumentos e equipamentos); 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando avião 
monomotor, com 09 

assentos ou menos 

para passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) a 

ser utilizado para o 
transporte de 

passageiros em 

operações IFR. 

135.421(d) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 365 

37 
Requisitos adicionais 

de manutenção 

(e) Nenhum detentor de certificado pode operar um avião 

monomotor em condições IFR transportando passageiro, a 
menos que o detentor de certificado registre e mantenha 

nos registros de manutenção dos motores o resultado de 

cada teste, observação e inspeções requeridas pelo 

programa de monitoramento das tendências do motor 

aplicável especificado nos parágrafos (c)(1) e (c)(2) desta 

seção.  

- O detentor de certificado não registra ou não mantém os 
registros de resultados de cada teste, observação e inspeções 

requeridas pelo programa de monitoramento de tendências 

dos motores; 

- Os registros de resultados de cada teste, observação e 

inspeções apresentados se encontram incompletos; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando avião 

monomotor, com 09 

assentos ou menos 

para passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) a 

135.421(e) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 365 



Data de emissão: 03 de fevereiro de 2017                                                                                                                                                                                                 CEF nº RBAC 

135 

Emenda nº 00 
 

Origem: SAR    
 

13/21 

ser utilizado para o 
transporte de 

passageiros em 

operações IFR. 

38 

Organização da 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

(a) Cada detentor de certificado que execute qualquer 

manutenção (exceto inspeções obrigatórias), manutenção 
preventiva, modificações e reparos e cada pessoa com que 

ela tenha contrato para executar tais trabalhos deve possuir 

uma organização adequada à execução dos mesmos. 

- O detentor de certificado autorizado a executar 

manutenção (exceto inspeções obrigatórias), ou uma pessoa 
com que ele tenha contrato para executar essa manutenção 

não possuem uma organização adequada à execução dos 

serviços; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.423(a) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x5 365 

39 

Organização da 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

(b) Cada detentor de certificado, que execute qualquer 
inspeção requerida por seu manual segundo o dispostos nos 

parágrafos 135.427(b)(2) ou (3) (nesta subparte chamada 

de “inspeções obrigatórias”), e cada pessoa com que ela 
tenha contrato para executar tais trabalhos deve possuir 

uma organização adequada à execução dos mesmos. 

- O detentor de certificado autorizado a executar inspeções 

obrigatórias, ou uma pessoa com que ele tenha contrato para 

executar essa atividade não possuem  uma organização 
adequada à execução dos serviços; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.423(b) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x5 365 

40 

Organização da 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

(c) Cada pessoa, executando inspeções obrigatórias além 
de outros serviços de manutenção, manutenção preventiva, 

modificações e reparos, deve organizar a execução dessas 

tarefas de modo a separar as atividades de inspeções 
obrigatórias das demais atividades. A separação deve ser 

feita imediatamente abaixo do nível de controle 

administrativo com responsabilidade geral pelas atividades 
de inspeção e manutenção.  

- Não há separação das tarefas de inspeção obrigatória das 
demais atividades de manutenção; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 
com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 
(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.423(c) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x4 365 

41 

Programas de 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

Cada detentor de certificado deve elaborar e submeter à 
aprovação da ANAC um programa de inspeções e um 

programa cobrindo outras atividades de manutenção, 

manutenção preventiva, modificações e reparos, concebido 
com base nas informações de aeronavegabilidade 

disponibilizadas pela ANAC, pela organização detentora 

do projeto de tipo, pelos países de tais organizações e na 

experiência do operador. Estes programas são 

estabelecidos para assegurar que: 

(a) a manutenção, manutenção preventiva, modificações e 
reparos realizados por ela, ou por outros, são executadas de 

acordo com o manual do detentor de certificado; 

- O detentor de certificado não elaborou ou submeteu à 

aprovação da ANAC um programa de inspeções e um 
programa cobrindo outras atividades de manutenção, 

manutenção preventiva, modificações e reparos; 

- O programa de manutenção apresentado não foi concebido 
com base nas informações de aeronavegabilidade 

disponibilizadas pela pelas fontes aceitáveis (conforme item 

135.425 do RBAC 135; 
- O programa de manutenção não assegura de forma efetiva 

os objetivos estabelecidos nos itens 135.425(a), (b) e (c) do 

RBAC 135; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.425 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 

3x4 

4x5 

 

365 
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(b) existem profissionais competentes e instalações e 
equipamentos adequados para a execução apropriada da 

manutenção, manutenção preventiva, modificações e 

reparos; e 
(c) cada aeronave liberada para voo está aeronavegável e 

foi adequadamente mantida para operar segundo este 

regulamento. 

42 
Requisitos do 

manual 

(a) Cada detentor de certificado deve colocar em seu 
manual a descrição da sua organização requerida pela 

seção 135.423 e a lista de pessoas com quem ele possua 

contrato para executar qualquer de suas inspeções 
obrigatórias e outros serviços de manutenção, manutenção 

preventiva, reconstrução e modificação, incluindo uma 

descrição geral desses serviços.  

- Não há no manual uma lista das empresas contratadas para 
realizar manutenção; 

- A lista de empresas contratadas está incompleta e/ou 

incorreta; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 
passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.427(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

2x2 365 

43 
Requisitos do 

manual 

(b) Cada detentor de certificado deve colocar em seu 

manual os programas requeridos pela seção 135.425, os 

quais devem ser seguidos na execução de manutenção, 

manutenção preventiva, modificações e reparos das 

aeronaves do detentor de certificado, incluindo células, 

motores, hélices, rotores, equipamentos normais e de 
emergência. Tais programas devem incluir, pelo menos, o 

seguinte: 

(1) os métodos de execução de modificações de rotina ou 
não (exceto inspeções obrigatórias); manutenção 

preventiva, reconstrução e modificação;  

(2) a designação dos itens de manutenção e de 
modificações que exigem inspeções obrigatórias, incluindo 

pelo menos aqueles que podem resultar em falha, mau 

funcionamento ou defeito, afetando a operação segura da 

aeronave caso não sejam executados apropriadamente ou 

se peças ou materiais adequados não forem usados; 

(3) os métodos de executar inspeções obrigatórias e a 
designação, pelo título ocupacional, do pessoal autorizado 

a executar cada inspeção obrigatória; 

(4) procedimentos para a reinspeção do trabalho executado 
em função de defeitos constatados em inspeções 

obrigatórias anteriores; 

(5) procedimentos, padrões e limites necessários para 
inspeções obrigatórias e para a aceitação ou rejeição de 

itens que requeiram inspeção, assim como para as 

inspeções periódicas e calibração de ferramentas de 

precisão, dispositivos de medição e equipamentos de teste; 

(6) procedimentos que assegurem que todas as inspeções 

obrigatórias foram executadas; 

- O programa de manutenção da aeronave não contém os 

elementos mínimos previstos no item 135.427(b) do RBAC 

135. 
- O programa de manutenção da aeronave não está sendo 

seguido pelo detentor de certificado. 

 

 
 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 
(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.427(b) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 

 
365 



Data de emissão: 03 de fevereiro de 2017                                                                                                                                                                                                 CEF nº RBAC 

135 

Emenda nº 00 
 

Origem: SAR    
 

15/21 

(7) instruções para evitar que uma pessoa, que tenha 
executado um determinado trabalho, execute uma inspeção 

obrigatória requerida pelo referido trabalho; 

(8) instruções e procedimentos para evitar que a decisão de 
um inspetor, com respeito a determinada inspeção 

obrigatória, possa ser modificada por pessoas outras que 

não o seu supervisor direto ou uma pessoa do nível de 
controle administrativo responsável pelo gerenciamento 

geral não só da manutenção como das inspeções; 

(9) procedimentos para assegurar as inspeções obrigatórias 
e os serviços de manutenção, manutenção preventiva e 

modificação, que não tenham sido completados em função 

de interrupção do trabalho, sejam adequadamente 
finalizados antes da aprovação da aeronave para retorno ao 

serviço;  

(10) as tarefas de manutenção organizadas pelos 
respectivos intervalos em que serão executadas, 

considerando-se antecipadamente a utilização da aeronave;  

(11) quando aplicável, o programa de manutenção do 
operador deve incluir o programa de integridade estrutural 

continuada da aeronave; 

(12) quando aplicável, as descrições do programa de 
confiabilidade e monitoramento de condição para os 

sistemas da aeronave, componentes e grupo 

motopropulsor; 
(13) identificação das tarefas de manutenção mandatórias 

especificadas no projeto de tipo da aeronave; e 

(14) o projeto e a aplicação do programa de manutenção 
devem incorporar os princípios de fatores humanos. 

44 
Requisitos do 

manual 

(c) Cada detentor de certificado deve colocar em seu 

manual um sistema conveniente (que pode incluir 
codificação) que garanta a recuperação das seguintes 

informações: 

(1) descrição (ou referência a dados aceitáveis pela ANAC) 
de cada trabalho executado; 

(2) o nome da pessoa que executou o trabalho, se esse 

trabalho tiver sido executado por pessoa não pertencente à 
organização do detentor; e 

(3) o nome ou outra identificação da pessoa que aprovou o 

trabalho. 

- No manual do detentor de certificado não está descrito um 
sistema que garanta recuperação dos registros de trabalho 

executado pela empresa com informações presentes no item 

135.427(c)(1), (2) e (3) do RBAC 135; 
- Os registros de manutenção não seguem o sistema previsto 

no manual do detentor de certificado, não sendo possível 

recuperar informações como descrição do trabalho 
executado, identificação de quem o executou e de quem o 

aprovou; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.427(c) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x5 365 

45 
Requisitos do 

manual 

(d) Para os propósitos deste RBAC, o detentor de 
certificado deverá preparar esta parte do seu manual 

contendo informações e instruções de manutenção, no todo 

ou em parte, em forma impressa ou em outras formas 
aceitáveis pela ANAC, que sejam recuperáveis em língua 

portuguesa ou inglesa. Neste último caso, ele deve 

demonstrar que seu pessoal de manutenção é capaz de ler e 
compreender tal língua. 

- O manual não se encontra em formato aceitável pela 
ANAC. 

- As informações ou instruções desta parte do manual não 

estão apresentadas em língua inglesa ou portuguesa.  

- O Manual possui seções escritas em língua inglesa e o 

pessoal de manutenção não é capaz de ler e compreender 

essa língua.  

 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 
passageiros 

135.427(d) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

2x3 

3x4 

3x5 

 

365 
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(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

46 

Requisitos para 

pessoal de inspeção 

obrigatória 

(a) Ninguém pode utilizar qualquer pessoa para executar 

inspeções obrigatórias, a menos que essa pessoa seja 

apropriadamente habilitada, treinada, qualificada e 
designada para tanto.  

- Uma pessoa que realiza inspeções obrigatórias não está 
apropriadamente habilitada, treinada, qualificada e/ou 

designada para exercer tal atividade; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.429(a) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x5 365 

47 

Requisitos para 

pessoal de inspeção 

obrigatória 

(b) Ninguém pode autorizar qualquer pessoa a executar 

inspeções obrigatórias, a menos que essa pessoa execute a 

inspeção sob a supervisão e o controle de um inspetor-
chefe. 

- Há pessoa executando atividades de inspeção obrigatória 

sem a supervisão e controle de um inspetor-chefe; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.429(b) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x5 365 

48 

Requisitos para 

pessoal de inspeção 

obrigatória 

(c) Ninguém pode executar uma inspeção obrigatória se 

essa pessoa executou qualquer item do trabalho a ser 

inspecionado. 

- Há pessoa executando atividades de inspeção obrigatória 

mesmo tendo executado também parte ou o todo o trabalho 

que está sendo inspecionado; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 
com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 
(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.429(c) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 365 

49 

Requisitos para 

pessoal de inspeção 

obrigatória 

(d) No caso de helicóptero que opera em áreas ou locais 
remotos, a ANAC pode aprovar procedimentos para a 

execução de itens de inspeção requerida por um piloto 

quando nenhuma outra pessoa qualificada está disponível, 
desde que: 

(1) o piloto seja empregado do detentor do certificado; 

(2) possa ser demonstrado de modo a satisfazer à ANAC 

que cada piloto autorizado para executar a inspeção 

requerida está devidamente treinado e qualificado; 

(3) a inspeção requerida seja resultado de uma falha 
mecânica e não parte do programa de aeronavegabilidade 

continuada do detentor de certificado; 

-  O piloto está executando inspeção requerida mesmo com a 

disponibilidade no local de pessoa qualificada para o serviço;  
- O piloto está executando inspeção requerida sem 

procedimento aprovado pela ANAC; 

-  O piloto está executando inspeção requerida sem  ser 
empregado do detentor de certificado; 

-  O piloto está executando inspeção requerida sem estar 

devidamente treinamento e qualificado; 
-  O piloto está executando inspeção requerida motivado não 

por falha mecânica na aeronave mas por tarefa prevista no  

seu programa de aeronavegabilidade continuada; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando helicóptero 

com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) e 
operando em áreas ou 

locais remotos 

135.429(d) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 

3x5 

2x5 

3x5 

2x5 

2x5 

3x5 

365 
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(4) cada item seja inspecionado após cada voo até que ele 
tenha sido inspecionado por um mecânico apropriadamente 

habilitado e qualificado, conforme estabelece a seção 

135.429 deste regulamento, sendo outro que não aquele 
que originalmente realizou o item do trabalho; e  

(5) cada item de trabalho que seja um item de inspeção 

requerida de parte do sistema de controle de voo deve ser 
testado em voo e reinspecionado antes da aeronave ser 

aprovado para retorno ao serviço. 

-  O piloto realizou inspeção requerida motivado por falha 
mecânica (não prevista no programa de aeronavegabilidade 

continuada) mas deixou de realizar a inspeção  prévia a cada 

voo antes do encerramento da atividade por mecânico 
qualificado e habilitado; 

- O piloto realizou inspeção requerida em item do sistema de 

controle de voo e o item não foi testado em voo e/ou 
reinspecionado antes da aeronave ser aprovada para retorno 

ao serviço; 

50 

Requisitos para 

pessoal de inspeção 

obrigatória 

(e) Cada detentor de certificado deve manter e deve 

determinar que cada detentor de certificado com o qual ele 
possua contrato para execução de inspeções obrigatórias 

mantenha uma lista atualizada de pessoas que tenham sido 

treinadas, qualificadas e designadas a conduzir inspeções 
obrigatórias. As pessoas devem ser identificadas pelo 

nome, título ocupacional e pelas inspeções que estão 

autorizadas a executar. O detentor de certificado (ou o 
detentor de certificado por ele contratado para fazer 

inspeções obrigatórias) deve prover informações escritas a 

cada pessoa assim designada, descrevendo a extensão das 
suas responsabilidades, da sua autoridade e de suas 

limitações como inspetor. Essa lista deve ser colocada à 
disposição da ANAC, se requerido.  

- Não há uma lista das pessoas designadas para realizar 
inspeções obrigatórias; 

- A lista não contém todos os dados necessários das pessoas 

designadas; 
- O detentor de certificado ou pessoa contratada não prove 

informações escritas a cada pessoa designada, descrevendo 

a extensão das suas responsabilidades, da sua autoridade e 
de suas limitações como inspetor; 
- A lista está desatualizada; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.429(e) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

2x3 

2x1 

2x3 

2x3 

365 

51 
Análise e supervisão 

continuada 

(a) Cada detentor de certificado deve estabelecer e manter 

um sistema continuado de análise e supervisão da execução 

e da eficiência de seu programa de inspeções e de seus 
programas de manutenção, manutenção preventiva, 

modificações e reparos, objetivando corrigir eventuais 

deficiências desses programas, mesmo que eles sejam 
realizados por terceiros. 

- O detentor de certificado não estabeleceu um sistema de 
análise e supervisão continuada (SASC); 

- O sistema SASC não funciona corretamente; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.431(a) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

3x4 365 

52 

Programas de 

treinamento de 

manutenção e de 

manutenção 

preventiva 

Cada detentor de certificado com função de executar 

manutenção ou manutenção preventiva deve possuir um 

programa de treinamento que assegure que cada pessoa 
(incluindo pessoal de inspeção) que determine a 

adequabilidade de um trabalho executado, esteja totalmente 

informada sobre técnicas, procedimentos e novos 
equipamentos em uso e seja competente para executar suas 

obrigações. 

- O detentor de certificado não possui um programa de 

treinamento; 
- O programa de treinamento não é efetivo; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 
com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 
(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

autorizados a executar 

manutenção 

135.433 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

5x5 365 
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53 
Qualificações 

requeridas 

(a) Exceto quanto à manutenção, manutenção preventiva, 

modificações, reparos e inspeções obrigatórias realizadas 
por uma oficina certificada localizada fora do Brasil, cada 

pessoa diretamente encarregada de executar manutenção, 

manutenção preventiva, modificações e reparos, e cada 
pessoa encarregada de realizar inspeções obrigatórias deve 

possuir uma apropriada licença de mecânico, emitida pela 

ANAC, com as adequadas qualificações para o trabalho 

que executa. 

- A pessoa encarregada de realizar manutenção ou inspeções 
obrigatórias não possui uma licença apropriada de 

mecânico; 

- A pessoa encarregada de realizar manutenção ou inspeções 
obrigatórias não possui as adequadas qualificações para a 

realização dos serviços; 

 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 
passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.435(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

5x5 365 

54 
Qualificações 

requeridas 

(b) Para os propósitos desta seção, uma pessoa 
“diretamente encarregada” é uma pessoa designada para 

uma posição na qual ela é responsável pelo trabalho de 

uma seção, oficina ou base que executa manutenção, 
manutenção preventiva, modificações, reparos ou outras 

funções afetando a aeronavegabilidade de aeronaves. Uma 

pessoa que seja “diretamente encarregada” não precisa 
fisicamente dirigir e observar cada executante, 

permanentemente, mas precisa estar disponível para 

consultas e decisões em assuntos requerendo instruções ou 
decisões de nível mais alto do que o da pessoa executando 

o trabalho. 

- A pessoa diretamente encarregada por executar os serviços 

não está disponível quando necessário. 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 
assento de piloto) 

135.435(b) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

4x5 365 

55 

Autoridade para 

executar e aprovar 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

(a) Cada detentor de certificado pode executar (ou contratar 
terceiros para tal) manutenção, manutenção preventiva, 

reconstrução e modificação, conforme estabelecido em seu 

manual. Adicionalmente, cada detentor de certificado que 
executar tais trabalhos para outro detentor de certificado 

deve seguir as normas do manual de manutenção desse 

detentor de certificado. 

- Os serviços de manutenção realizados pelo detentor de 
certificado contratado não estão sendo feitos seguindo as 

normas do manual de manutenção do detentor de certificado 

solicitante. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 
passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) que 

possua autorização 

para execução de 

manutenção 

135.437(a) 

Bases de 
Operadores 

Aéreos 135 

(SAR) 

3x5 365 

56 

Autoridade para 

executar e aprovar 

manutenção, 

manutenção 

preventiva, 

modificações e 

reparos 

(b) Um detentor de certificado pode aprovar o retorno ao 
serviço de qualquer aeronave, célula, motor, hélice, rotor 

ou equipamentos, após manutenção, manutenção 

preventiva, modificações ou reparos executados de acordo 
com o parágrafo (a) desta seção. Entretanto, no caso de 

grandes reparos ou grandes modificações não constante na 

documentação técnica aprovada da aeronave, o trabalho 

deve ser realizado de acordo com dados técnicos de projeto 

aprovados. 

- Grandes modificações ou grandes reparos não foram 
realizados de acordo com dados técnicos de projeto 

aprovados; 

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135, 

operando aeronave 

com 10 ou mais 
assentos para 

passageiros 

(excluindo qualquer 

assento de piloto) que 

possua autorização 

para execução de 
manutenção 

135.437(b) 

Bases de 

Operadores 

Aéreos 135 
(SAR) 

5x5 365 
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57 

Requisitos de 

registros de 

manutenção 

(a) Cada detentor de certificado deve conservar (usando o 
sistema especificado no manual requerido pela seção 

135.427) os seguintes registros de manutenção, pelos 

períodos de tempo especificados no parágrafo (b) desta 
seção: 

(1) todos os registros necessários para demonstrar que 

todos os requisitos para emissão de uma liberação de 
aeronavegabilidade conforme requerido pela seção 135.443 

foram atendidos; 

(2) registros contendo as seguintes informações: 
(i) o tempo total de serviço de cada célula, motor, hélice e 

rotor; 

(ii) a situação corrente de partes com tempo de vida 
limitado, de cada célula, motor, hélice, rotor e 

equipamentos; 

(iii) o tempo desde a última revisão geral (“overhaul”) de 
cada item instalado em cada aeronave, que requeira revisão 

geral com base em tempo de utilização definido; 

(iv) a identificação da presente situação de inspeções nas 
aeronaves, incluindo o tempo desde a última inspeção 

requerida pelo programa de inspeções sob o qual as 

aeronaves e seus equipamentos são mantidos; 
(v) a situação corrente das aplicáveis diretrizes de 

aeronavegabilidade (DA), incluindo data e métodos de 

conformidade, e, se a diretriz de aeronavegabilidade 
envolver ações periódicas, o tempo e data da próxima ação 

requerida; e 

(vi) uma lista atualizada de grandes modificações e grandes 
reparos de cada célula, motor, hélice, rotor e equipamento. 

- O detentor de certificado não conserva os registros de 

manutenção especificados na seção 135.439(a) do RBAC 

135; 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 

operando aeronave 
com 10 ou mais 

assentos para 

passageiros 
(excluindo qualquer 

assento de piloto) 

135.439(a) 

Bases de 

Operadores 
Aéreos 135 

(SAR) 

3x3 365 

58 

Requisitos de 

registros de 

manutenção 

(b) Cada detentor de certificado deve conservar os registros 

requeridos por esta seção durante os seguintes períodos de 
tempo: 

(1) exceto quanto aos registros da última revisão geral de 

cada célula, motor, hélice, rotor e equipamento, os registros 
especificados no parágrafo (a)(1) desta seção devem ser 

conservados até que o trabalho seja repetido ou seja 

suplantado por outro, ou por 1 ano após o término do 
trabalho, o que for maior; 

(2) os registros da última revisão geral de cada célula, 

motor, hélice, rotor e equipamento devem ser conservados 
até que tal trabalho seja suplantado por trabalho com 

equivalente objetivo e detalhe, ou por 1 ano, o que for 

maior; e 
(3) os registros especificados no parágrafo (a)(2) desta 

seção devem ser conservados permanentemente e 

transferidos com a aeronave, se a mesma for vendida para 
outra pessoa. 

- O detentor de certificado não conserva os registros de 

manutenção especificados na seção 135.439(a) pelo prazo 
estipulado na seção 135.439(b) do RBAC 135; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135, 
operando aeronave 

com 10 ou mais 

assentos para 
passageiros 
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59 

Requisitos de 

registros de 

manutenção 

(c) O detentor de certificado deve colocar à disposição dos 

Inspetores de Aviação Civil, sempre que requerido, todos 
os registros de manutenção estabelecidos por esta seção. 

- O detentor de certificado não disponibiliza os registros de 

manutenção especificados na seção 135.439(a) do RBAC 
135 aos servidores da ANAC designados para fiscalização; 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 

135.439(c) 
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Operadores 

Aéreos 135 
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Documentação de 

aeronavegabilidade e 

anotações nos 

registros de 

manutenção da 

aeronave 

(a) Nenhum detentor de certificado pode operar uma 

aeronave que tenha sido submetida a serviços de 

manutenção, manutenção preventiva, modificações ou 

reparos, a menos que prepare, ou faça que o detentor de 

certificado com quem tem contrato para execução de 
manutenção, manutenção preventiva, modificações ou 

reparos prepare: 

(1) uma liberação de aeronavegabilidade; ou 
(2) uma apropriada anotação nos registros de manutenção 

da aeronave. 

- O detentor de certificado operou aeronave, após a mesma 

ter sido submetida a serviços de manutenção, sem que 

houvesse uma liberação de aeronavegabilidade ou a 

apropriada anotação nos registros de manutenção da 

aeronave; 

- O detentor de certificado não assegura que o contratado pela 
manutenção prepare uma liberação de aeronavegabilidade ou 

apropriada anoteção nos registros de manutenção da 

aeronave; 
- As anotações nos registros de manutenção da aeronave não 

estão apropriadas; 

 

Operadores 

Complementares e 
por Demanda regidos 
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Documentação de 

aeronavegabilidade e 

anotações nos 

registros de 

manutenção da 

aeronave 

(b) A liberação de aeronavegabilidade ou a anotação 
requerida pelo parágrafo (a) desta seção deve: 

(1) ser preparada conforme o procedimento previsto no 

manual do detentor de certificado; 
(2) incluir um atestado de que: 

(i) o trabalho foi realizado em conformidade com os 

requisitos do manual do detentor de certificado; 
(ii) todos os itens requerendo inspeções foram 

inspecionados por uma pessoa habilitada e autorizada, que 

certificou que o trabalho foi satisfatoriamente completado; 
(iii) não existem condições conhecidas que impeçam a 

aeronavegabilidade da aeronave;  
(iv) no que diz respeito ao trabalho realizado, a aeronave 

está em condições de operar com segurança; e 

(3) ser assinada por um mecânico habilitado e autorizado 
para tal. Cada mecânico só pode assinar um documento ou 

anotação sobre um trabalho por ele executado se possuir 

autorização para tal e tiver sido contratado para fazê-lo. 

- A liberação de aeronavegabilidade ou anotação nos registros 
de manutenção não foi elaborada em aderência ao 

procedimento previsto no manual do detentor de certificado; 

- A liberação de aeronavegabilidade ou anotação nos registros 
de manutenção não inclui o atestado previsto no item 

135.443(b)(2); 
- A liberação de aeronavegabilidade ou anotação nos registros 

de manutenção não foi assinada por mecânico habilitado e 

autorizado para o serviço.  

Operadores 

Complementares e 

por Demanda regidos 
pelo RBAC 135. 
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62 

Documentação de 

aeronavegabilidade e 

anotações nos 

registros de 

manutenção da 

aeronave 

(c) Não obstante o parágrafo (b)(3) desta seção, após 

manutenção, manutenção preventiva, modificações ou 
reparos realizados por uma oficina localizada fora do 

Brasil, a documentação e anotações de aeronavegabilidade 

requeridas pelo parágrafo (a) desta seção pode ser assinada 
por uma pessoa autorizada por esta oficina. 

- A liberação de Aeronavegabilidade foi feita por pessoa não 

autorizada por oficina localizada fora do Brasil. 

Operadores 
Complementares e 

por Demanda regidos 

pelo RBAC 135. 
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