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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-101-01 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Tramitação e emissão final de Certificados de Tipo – CT, Certificado Suplementar de Tipo - CST, 

F-400-04, Folhas de Especificação de Tipo e Relatórios de Aceitação (H.10, H.11, V.33 e V.35). 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 00, cancela e substitui a revisão 00 do MPRI-200-02 de 20 de 

dezembro de 2013. 

3. REFERÊNCIAS 

Esta instrução detalha atividades do processo “Preparar o recebimento da solicitação de certificação 

de tipo ou de produção” e do processo “Executar o plano e emitir o certificado de tipo”. Estes 

processos estão contidos no MPR/SAR-101-R00.  

4. OBJETIVO 

Estabelecer a sistemática utilizada no trâmite da emissão final dos documentos que compõem: 

a) Para a validação do CT de produtos aeronáuticos: 

 Certificado de Tipo – CT; 

 Folhas de Especificação de Tipo;  

 Relatórios de Aceitação (H.10, H.11, V.33 e V.35); e 

 Termo de Deliberação sobre Certificado. 

b) Para a aprovação de grande modificação: 

 Certificado Suplementar de Tipo - CST; ou  

 F-400-04; ou  

 Revisão de Relatórios H.10; e  

 Correspondente Revisão da Folha de Especificação de Tipo. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se aos Coordenadores de Programa – PHT, aos servidores do PST e aos colaboradores de 

secretaria da GGCP. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

AFMS Aircraft Flight Manual Supplement 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

COP Certificado de Organização de Produção 
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CST Certificado Suplementar de Tipo 

CT Certificado de Tipo 

CTA Centro Técnico Aeroespacial 

EA Especificação para Avião 

GCPR Gerência de Programas de Certificação 

GGCP Gerência-Geral de Certificação de Produto Aeronáutico 

GTPA Gerência Técnica de Planejamento e Acompanhamento 

GTPN Gerência Técnica de Processo Normativo 

H.02 Sigla designativa de Processo de Certificação Suplementar de Tipo por F-400-04  

H.10 Sigla designativa de Processos de Certificação de Aeronaves Importadas 

H.11 Sigla designativa de Processo de Validação de Componentes OTP 

H.20 Sigla designativa de Processo de Certificação Suplementar de Tipo por CST 

IFI Instituto de Fomento e Coordenação Industrial 

IS Instrução Suplementar 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

MPR Manual de Procedimentos 

OTP Ordem Técnica Padrão 

PHT Coordenador de Programa de Certificação 

PST Grupo de Certificação Suplementar de Tipo 

PST-SE Grupo de Certificação Suplementar de Tipo – Área de Sistemas Elétrico-eletrônicos 

PST-SM Grupo de Certificação Suplementar de Tipo – Área de Sistemas Mecânico-estruturais 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

TFAC Taxa de Fiscalização da Aviação Civil 

V.33 Sigla designativa de Processos de Certificação de Motores Importados 

V.35 Sigla designativa de Processos de Certificação de Hélices Importadas 

 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR-101 – Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Abertura do Processo 

A abertura formal do processo de validação de certificação de tipo deve ser feita no sistema pelo 

coordenador do programa - PHT.  
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A abertura do processo de aprovação de grande modificação, através de CST ou F-400-04 deve ser 

feita no sistema pelo administrativo do PST. A tela de abertura de processos de CST é restrita ao 

administrativo do PST. 

Antes da realização da abertura de um processo de Aprovação de Grande Modificação o 

administrativo do PST deve verificar no sistema da ANAC a situação Fiscal do requerente do 

processo, para processos H.02; e do requerente e do proprietário/operador da aeronave para 

processos H.20. 

O administrativo do PST deve conferira documentação que integra o processo administrativo de 

forma a conter no mínimo: 

 O requerimento (F-300-03 ou F-300-11) ou carta contendo as mesmas informações; 

 O ofício da ANAC informando a abertura do processo de Certificação Suplementar de Tipo 

(H.02 ou H.20); 

 O comprovante do pagamento da TFAC (Taxa de Fiscalização de Aviação Civil); 

 O comprovante do pagamento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

 A Declaração de Responsabilidade Técnica do Engenheiro responsável pelo Projeto, nos 

projetos nacionais; 

 O formulário F-100-21 (Termo de Deliberação); 

 O ofício ANAC de encaminhamento dos certificados CST ou F-400-04; e 

 O documento de aprovação do processo de Certificação Suplementar de Tipo, ou seja, CST 

(F-400-01) ou F-400-04, conforme aplicável, exceto nos casos em que a aprovação da 

grande modificação é incluída no relatório de validação (H.10) e na Folhas de Especificação 

de Tipo. 

8.2. Numeração 

A numeração do Relatório de Aceitação (H.10, H.11, V.33 ou V.35) é o número de processo obtido 

no sistema na fase de abertura. 

 Exemplo: H.10-0610-XX, onde “XX” corresponde ao número de revisão. 

A numeração da Folha de Especificação de Tipo é baseada no respectivo CT, deve-se 

utilizar, no momento do fechamento do processo, o numerador disponível na Intranet da 

SAR: 

(Documentação \ GGCP-SAR \ Numerador GGCP-SAR). 

 Exemplo: CHT-2009T01; EA-2009T01-XX, onde “XX” corresponde ao número de 

revisão. 
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Figura 1: Tela para numeração de CT 

A numeração dos processos de aprovação de grande modificação é atribuída pelo sistema de forma 

sequencial, sendo que os processos H.02 correspondem aos processos de CST e os processos H.20 

correspondem aos processos de F-400-04, conforme definidos no MPR-400. 

 Exemplo: H.ZZ-YYYY-XX, onde: 

ZZ = 02, se processo de CST; ou 

ZZ = 20, se processo F-400-04;  

YYYY - corresponde ao número sequencial atribuído pelo sistema; e 

XX número sequencial (0,1,2...) designativo de processos abertos para uma mesma aeronave 

(mesmas marcas); o número do primeiro processo aberto para uma dada aeronave (YYYY-

00) é mantido, e o número sequencial para os posteriores é acrescentado. 

A numeração do CST (AAAASMM-WW) deve ser realizada no momento do fechamento do 

processo, e é composta pelo ano da emissão do CST (AAAA), pela letra S, designativa de 

“Suplementar”, pelo mês da emissão do CST (MM) e pelo número sequencial designativo da 

quantidade de CST emitidos até uma determinada data dentro de um mesmo mês. 
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Figura 2: Tela de Abertura de Processos de CST 

8.3. Reunião de Comitê Técnico da SAR 

Para os casos envolvendo o COP e o CT de aeronave, o Comitê Técnico poderá se reunir para 

deliberar sobre a emissão, suspensão ou cancelamento dos certificados. Para os outros certificados, 

a necessidade desta reunião será definida pelo GGCP. A reunião é conduzida a fim de: 

 Verificar se o processo foi conduzido segundo os procedimentos e as políticas 

aplicáveis (MPR, IS, etc.); 

 Verificar se todas as etapas previstas foram realizadas; 

 Verificar se as concessões (condições especiais, isenções, níveis equivalentes, etc.) 

foram aplicadas legalmente; 

 Aprovar a emissão, suspensão ou cancelamento do certificado. 

Desta reunião, além dos membros permanentes do Comitê Técnico estabelecidos na portaria, 

participam o coordenador do processo e outros envolvidos, a critério do Comitê Técnico. 

a) O PHT deve preencher o Termo de Deliberação (Formulário F-100-21), em sua versão 

em vigor. 

b) O PHT deve solicitar ao seu gerente o agendamento de uma reunião com o Comitê a fim 

de deliberar sobre o certificado. 

c) O formulário F-100-21 deverá ser utilizado também como registro da reunião, sendo 

preenchido pelo relator da mesma. 

d) O GGCP ou seu substituto deverá fazer a abertura da reunião, apresentando os dados do 

requerente, do requerimento, do processo e seu coordenador. 
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e) O coordenador então apresentará o processo e os especialistas convidados, destacando-

os na reunião. 

f) O coordenador fará uma exposição dos itens principais do processo que justificam a 

emissão, suspensão ou cancelamento do certificado. 

g) Os representantes do Comitê Técnico solicitarão ao coordenador informações dos 

aspectos do processo que julgarem necessários. O coordenador poderá solicitar, se for o 

caso, maiores esclarecimentos aos especialistas convidados. 

h) Se houver pendências ou dúvidas que não possam ser solucionadas no momento da 

reunião e que o Comitê Técnico julgue serem relevantes para a emissão de um parecer 

consistente, a reunião será suspensa, e tais pendências deverão ser registradas no campo 

“Ações Pendentes/Comentários Adicionais” do formulário F-100-21. Neste caso, o 

formulário desta reunião fará parte, como anexo, do formulário que será preenchido na 

reunião seguinte para o mesmo processo. 

i) Chegando-se a um consenso do Comitê Técnico, favorável ou não, o parecer final 

deverá ser registrado no campo “Decisões Finais”. Quaisquer comentários adicionais 

deverão ser colocados no campo específico para tal. 

j) Os representantes do Comitê Técnico, o GGCP e o PHT deverão assinar o respectivo 

Termo de Deliberação. 

k) O Termo de Deliberação e a ata da reunião (se houver) deverão ser encaminhados à 

GTPN. 

l) A GTPN encaminhará o documento para a secretaria da SAR, que deverá manter uma 

pasta identificada como “Termo de Deliberações” para o arquivamento dos termos 

recebidos. 

8.4. Fechamento do processo 

Na fase de conclusão do processo de certificação de tipo o PHT deve preparar toda documentação 

(em formato padrão) para encaminhar à secretaria GGCP por e-mail. Essa documentação consiste 

em:  

 CT e/ou Adendo ao CT, conforme aplicável; 

 Especificação de Tipo aplicável; 

 Relatório de Aceitação quando se tratar de produto importado (H.10 para aeronaves; H.11 

para componentes OTP, V.33 para motores ou V.35 para hélices); e 

 Termo de Deliberação (formulário F-100-21), conforme aplicável. 

NOTA: Não é necessária a utilização do Termo de Deliberação em caso de Adendo ou Revisão do 

CT. 

Na fase de conclusão do processo de certificação suplementar de tipo o especialista que estiver 

finalizando o processo deve preparar toda documentação (em formato padrão) para encaminhar ao 

administrativo da PST. Essa documentação consiste em:  

 Proposta do Certificado Suplementar de Tipo ou o formulário F-400-04; 

 O Termo de Deliberação (F-100-21); e 

 O AFMS, quando aplicável. 
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8.4.1. Ações da Secretaria GGCP e PST 

a) Para os processos de CT, a secretaria GGCP deve: 

 Fazer a formatação (de acordo com o modelo padrão vigente) e as correções necessárias; 

 Imprimir (A4) e juntar tudo num dossiê; 

 Preencher a Ficha de Controle de Fluxo de Documentação (Apêndice 2); e 

 Encaminhar de volta ao PHT para conferência. 

NOTA: Os modelos vigentes estão disponíveis em: O:\ANAC_pub\Especificação ou 

O:\ANAC_pub\Processos 

b) Para os processos de CST, o administrativo da PST deve:  

 Verificar novamente no sistema da ANAC a situação Fiscal do requerente do processo, para 

processos H.02, e do requerente e do proprietário/operador da aeronave para processos 

H.20; 

 Fazer a formatação (de acordo com o modelo padrão vigente) e as correções necessárias; 

 Imprimir os documentos (CST ou F-400-04, e o AFMS quando aplicável);  

 Encaminhar os documentos referenciados acima, para assinatura, conforme item 8.4.3 desta 

instrução;  

 Encaminhar os documentos originais para o requerente; e 

 Realizar o encerramento no sistema do processo H.02 ou H.20. Este procedimento acarreta 

na publicação na intranet do CST ou F-400-04. 

8.4.2. Ações do PHT nos processos de CT 

O PHT deve: 

a) conferir a documentação (se houver erros reencaminhar para a secretaria GGCP); 

b) agendar com a secretaria da GGCP uma reunião de Comitê Técnico para assinatura do Termo 

de Deliberação;  

c) levar toda documentação para assinatura; e 

d) Encaminhar os dados do modelo de aeronave certificado para a secretaria da GGCP para 

inclusão dos mesmos no Sistema.  

8.4.3. Assinaturas 

a) Os níveis de assinatura para o processo de CT são: 

CT:    Superintendente (SAR) e Gerente-Geral (GGCP) 

Especificação de Tipo: Gerente-Geral (GGCP) 

Relatório de Aceitação: Gerente de Programas de Certificação (GCPR) 

Termo de Deliberação: Comitê Técnico (CT) 

b) Os níveis de assinatura para o processo de CST são: 

CST:  Superintendente (SAR) e Gerente-Geral (GGCP) 
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F-400-04: Gerente de Programas de Certificação(GCPR) 

AFMS: Gerente de Programas de Certificação (GCPR) 

Termo de Deliberação:  

 Especialista que estiver finalizando o processo, o qual deve estar devidamente 

identificado (cargo/nome/rubrica) no campo 8;  

 Líder da PST,  

 Responsável Técnico pela Área de Sistemas elétrico-eletrônicos (PST-SE); e 

 Responsável Técnico pela Área de Sistemas mecânico-estruturais (PST-SM). 

O Termo de Deliberação deve ser devidamente assinado antes da emissão do CST, F-400-04 ou da 

revisão do Relatório H.10 e correspondente Revisão da Folha de Especificação de Tipo, conforme 

aplicável. 

8.4.4. Encaminhamentos, cópias e arquivo 

a) Processo de emissão do CT 

A secretaria GGCP deve providenciar quando do recebimento dos documentos assinados:  

 Digitalização dos documentos assinados; 

 Cópia em formato .DOC e .PDF na Biblioteca Eletrônica da SAR; 

 Publicação na rede interna (Intranet) e externa (Internet) 

Distribuição da seguinte forma: 

 Enviar os arquivos assinado em PDF ao PHT (por e-mail); e 

 Original do CT ao PHT para que este encaminhe via ofício ao requerente. 

Arquivo em papel: 

 Originais das Especificações de Tipo e Relatórios: arquivos na GTPN; 

 Cópia do CT: Na Intranet e na Secretaria; e 

 Termo de Deliberação: Na Secretaria. 

NOTA: Todo final de mês encaminhar a quantidade de CT, Especificações e Relatórios emitidos à 

Gerência Técnica de Planejamento e Acompanhamento – GTPA para compor o Indicador de 

Atividades da SAR. 

b) Processo de emissão do CST 

O administrativo da PST, no processo de emissão do CST, SEGVOO 001 ou revisão do Relatório 

H.10 e correspondente Revisão da Folha de Especificação de Tipo deve providenciar quando do 

recebimento dos documentos assinados:  

 Digitalização dos documentos (CST ou F-400-04 /H.10/Folha de Especificação de Tipo) 

assinados; 

 Publicação na rede interna (Intranet);  

 Arquivar cópias dos documentos (CST ou F-400-04, e o AFMS quando aplicável), na pasta 

dos respectivos processos e do CST na pasta específica da PST para este documento; 
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Nos processos de revisão do Relatório H.10 e correspondente Revisão da Folha de Especificação de 

Tipo, encaminhar os documentos originais e digitalizados para a secretaria GGCP para que as 

providências cabíveis especificadas no item 8.4.4 a) acima sejam tomadas. 

8.4.5. Reemissão/Emenda 

A reemissão do CT ou do CST ocorre nos seguintes casos: 

 Mudança do nome ou endereço do detentor;  

 Transferência para um novo detentor; 

 Correção de erros administrativos; ou  

 Para reposição de originais perdidos ou destruídos. 

A emenda do CST ocorre para inclusão de alterações nos campos do CST: “Produto Original”, 

“Descrição da Modificação” ou “Limitações e Condições”. Não é necessário o preenchimento de 

Termo de Deliberação nestes casos, apenas os seguintes procedimentos: 

a) Para processos de CT, o documento reemitido deverá ser tramitado da seguinte forma: 

 PHT deverá encaminhar via e-mail à GTPN com a justificativa da revisão; e 

 GTPN deverá encaminhar para assinatura, divulgação e arquivo. 

NOTA 1: Se uma Especificação de Tipo for atualizada no padrão ANAC e o CT ainda estiver no 

padrão CTA/IFI, deve ser feita a revisão do certificado para ficar compatível. Usar como base o 

certificado vigente (disponível na rede ou na secretaria da SAR), conferir dados e emitir a nova 

versão. 

NOTA 2: As mudanças de detentor do CT, com as respectivas datas, devem constar em NOTA na 

especificação de tipo, a fim de se manter um histórico. 

b) Para processos de CST 

O especialista que estiver responsável pela reemissão/emenda do CST deve preparar o CST e o 

AFMS quando aplicável e encaminhar para o administrativo da PST, que deverá executar as 

atividades previstas nos itens 8.4.1 e 8.4.4 b). 

8.5. Disposições Finais 

No Apêndice 1 encontram-se os fluxogramas resumindo as fases do procedimento de emissão do 

CT. 

Todos os passos acima deverão ser acompanhados e marcados na Ficha de Controle de Fluxo da 

Documentação um a um pelo responsável da tarefa. A ficha acompanhará os documentos até a fase 

final, contendo os dados discriminados no modelo do Apêndice 2 deste procedimento. Depois de 

concluídos todos os passos, esta ficha poderá ser descartada. 

9. APÊNDICE 

Apêndice 1 –Fluxograma de tramitação de documentos 

Apêndice 2 – Ficha de Controle de Fluxo de Documentação 
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04 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

César Rodrigues Hess 

Gerente de Programas de Certificação 
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APÊNDICE 1 

a) Fluxograma da tramitação de um novo processo de certificação com emissão de CT, Termo de 

Deliberação, Especificação de Tipo e/ou Relatório de Aceitação. 

8.1-8.2

PHT abre processo no 

sistema

8.4

PHT encaminha à 

Secretária

Produto 

Importado?

Fim

S

8.4.1(a)

Secretária imprime/

monta dossiê

PHT recebe 

requerimento de 

certificação

PHT elabora o 

Relatório 

de Aceitação

(H.10; V.33 ou V.35)

PHT emite CT + 

Especificação + Termo 

de Deliberação 

(F-100-21)

8.4.1(a)

Secretária executa 

revisão/formatação 

final

8.4.1(a)

Secretária preenche 

Ficha de Controle de 

Fluxo

8.4.1(a)

Secretária encaminha 

ao PHT para 

conferência

8.4.2(a)

PHT confere 

documentação

Erros ou 

alterações ?

8.4.2(b)

PHT agenda CT

8.4.3

Assinaturas

8.4.4(a)

GTPN recebe 

documentação 

assinada

8.4.4(a)

Secretária encaminha 

para arquivo

8.4.4(a)

Cópia (.doc +.pdf) no 

drive O:\

8.4.4(a)

Publicação na 

Intranet/Internet

8.4.4(a)

Secretária faz 

distribuição

  S

 N

N
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b) Fluxograma de revisão de CT, Especificação de Tipo e/ou Relatório de Aceitação 

PHT executa revisões/

alterações

8.4

PHT encaminha à 

Secretária

Fim

8.4.1(a)

Secretária imprime

8.4.1(a)

Secretária executa 

revisão/formatação 

final

8.4.1(a)

Secretária preenche 

Ficha de Controle de 

Fluxo

8.4.1(a)

Secretária encaminha 

ao PHT para 

conferência

8.4.2(a)

PHT confere 

documentação

Erros ou 

alterações ?

8.4.3

Assinaturas

8.4.4(a)

Secretária recebe 

documentação 

assinada

8.4.4(a)

GTPN encaminha para 

arquivo

8.4.4(a)

Cópia (.doc +.pdf) no 

drive O:\

8.4.4(a)

Publicação na 

Intranet/Internet

8.4.4(a)

GTPN faz distribuição

  S

 N

Identifica-se a necessidade de 

revisão de CT e/ou Especificação e/

ou Relatório de Aceitação
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APÊNDICE 2 

Ficha de Controle de Fluxo de Documentação 

 

FICHA DE CONTROLE DE FLUXO 

CT: ____________________________________ 

ESPECIFICAÇÃO:   

RELATÓRIO ACEITAÇÃO:   

FABRICANTE/MODELO:   

COORDENADOR:   

 

1) Envio CT + Termo Deliberação à GTPN  

2) Envio CT/Especificação/Rel. Aceitação ao PHT  

3) CT - Assinatura GGCP/SAR  

4) Especificação - Assinatura GGCP  

5) Relatório - Assinatura GCPR  

6) Retorno à Secretária  

7) Digitalização dos documentos assinados  

8) Disponibilização Biblioteca Eletrônica  

9) Disponibilização Internet/Intranet  

10) Envio PHT ao Fabricante/Autoridade   

 


