
Instrução de Trabalho Detalhada AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADEITD-143-02 (Revisão 04)

I.   TÍTULO
Tratamento adotado quando da identificação de não conformidades em empresas sob certificação, supervisão e fiscalização da GGAC.

 
II.   CANCELAMENTO
Este documento, em sua revisão 04 (para alinhamento com a numeração do GFT), cancela e substitui a revisão 3 de 21 de outubro de 2019.

 
III.   REFERÊNCIAS

Este documento detalha o tratamento a ser adotado quando da identificação de não conformidades para os seguintes procedimentos:

“Realizar Auditoria 145” contido no MPR/SAR-143 intitulado “Certificação de Organizações de Manutenção”

“Realizar Auditoria 91” condito no MPR/SAR-245 intitulado “Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado

“Realizar Auditoria 135/121” contido no MPR/SAR-144 intitulado “Certificação de Empresas de Transporte Aéreo - SAR”.

 
IV.   OBJETIVO
Orientar os servidores da ANAC quanto aos procedimentos a serem adotados quando da identificação de não conformidades em empresas que realizam
manutenção em produto aeronáutico sob certificação ou fiscalização da GGAC, em complemento ao Capítulo 9, Seção 21-I, do MPR-900.06 (ou documento
que o substitua).

 
V.   APLICABILIDADE
Aplica-se a todos os servidores designados da ANAC para atividades de fiscalização da GGAC em empresas que realizam manutenção em produto
aeronáutico.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
0.1. Siglas

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
APAC Análise do Plano de Ação Corretiva
CBA Código Brasileiro de Aeronáutica
COM Certificado de Organização de Manutenção de Produto Aeronáutico
EO Especificação Operativa
FOP Formulário Operacional
GCVC Gerência de Coordenação de Vigilância Continuada
GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada
GIASO Gerenciador de Inspeções de Aeronavegabilidade e Segurança Operacional
GTAR Gerência Técnica de Aeronavegabilidade
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
MCQ Manual de Controle de Qualidade
MMA Mecânico de Manutenção Aeronáutica
MOM Manual da Organização de Manutenção
MPR Manual de Procedimentos
MPRI Manual de Procedimento Interno
NC Não Conformidade
OM Organização de Manutenção de Produto Aeronáutico
PAC Plano de Ação Corretiva
RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
TFAC Taxa de Fiscalização da Aviação Civil

0.2. Definições
Não aplicável.

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MPR 900.06 Manual do Inspetor, Volume 6 – Fiscalização
MPR/SAR-245 Vigilância Continuada de Produto Aeronáutico Certificado
MPR/SAR-144 Certificação de Empresas de Transporte Aéreo – SAR
MPR/SAR-143 Certificação de Organizações de Manutenção Aeronáutica
MPR 900.15 Avaliação de Segurança
Resolução nº 472 Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018
FAA Order 8900.1, Change 422, Volume 14, Chapter 1 Flight Standarts Service Compliance Policy
FAA Order 8900.1, Change 422, Volume 14, Chapter 3 Special Considerations

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES



8.1 Introdução
Este procedimento deve ser utilizado sempre que identificadas não conformidades em empresas sob certificação ou fiscalização da GGAC,

seja através de auditorias, análises documentais ou oriundas de qualquer outra forma de avaliação.
Conforme previsto na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, o resultado da atividade de fiscalização desencadeará a adoção de

providência administrativa preventiva, sancionatória ou acautelatória, caso constatada infração durante ou após a fiscalização, com vistas a garantir o
cumprimento da legislação aplicável em vigor.

Constatada a não conformidade, as providências administrativas a serem aplicadas seguem o disposto nos Compêndios dos Elementos de
Fiscalização – CEF, observando-se as orientações desta ITD.

 
8.2  Filosofia da Conformidade

O maior risco à segurança: O resultado de um evento não é o que determina, de forma inequívoca, se um comportamento é aceitável ou
inaceitável. O maior risco à segurança operacional não vem de um evento operacional específico ou o seu resultado, mas sim da falta de vontade ou
incapacidade em cumprir os padrões de segurança e, mais importante, executar atividades contrárias aos princípios da segurança operacional. Os servidores
designados da ANAC para realizar as atividades de fiscalização devem procurar ser mais efetivos e eficientes na resolução das não conformidades aos
requisitos brasileiros e padrões de segurança e deve usar respostas mais fortes nos regulados que apresentam comportamentos que oferecem maior risco à
aviação civil.

Objetivo: O objetivo principal é identificar problemas de segurança gerados por infrações aos requisitos brasileiros e padrões de segurança e
corrigi-los de modo eficiente e rápido. Os servidores designados devem usar os meios mais adequados para levar o regulado à conformidade com os
requisitos e prevenir a recorrência desses desvios. Para identificar as questões de segurança e a correta não conformidade, o servidor designado deve se
orientar na solução esperada, ou seja, usar uma abordagem baseada nos resultados esperados. A GGAC espera que os servidores designados usem raciocínio
crítico para avaliar os fatos isolados de uma situação específica, e então escolher a melhor providência administrativa (preventiva, sancionatória,
acautelatória) para corrigir o problema, considerando os requisitos, procedimentos e circunstâncias de cada evento. O acompanhamento deve ser usado para
validar se as ações corretivas foram tomadas e se os resultados esperados foram alcançados. Essa visão de conformidade enfatiza a abordagem de solução do
problema onde o objetivo é aprimorar o desempenho de segurança operacional dos regulados. Tal abordagem permitirá tratar as não conformidades não
intencionais e direcionar as sanções administrativas para os comportamentos intencionais, imprudentes, criminosos e mesmo aqueles não cooperativos
com o atendimento aos requisitos. Se as não conformidades não envolvem comportamentos intencionais, imprudentes ou criminosos, e o regulado está
qualificado e disposto a cooperar, o servidor designado deve fazer uso das providências administrativas preventivas, sem necessariamente aplicar sanções
ao regulado.

Em geral, as não conformidades aos regulamentos apresentados pelas empresas devem-se a fatores como procedimentos incorretos, erros
simples, falta de conhecimento ou falta de habilidade para executar os procedimentos. A GGAC acredita que as não conformidades dessa natureza sejam
efetivamente corrigidas com a apresentação do Plano de Ações Corretivas (PAC) e respectivas ações corretivas tomadas pelas pessoas e setores envolvidos,
ações essas que devem ser registradas e verificadas pelos servidores designados (acompanhamento). Os servidores devem contemplar todas as ferramentas
disponíveis para corrigir as não conformidades, as quais podem ser, por exemplo: treinamentos/qualificação de pessoal, correções pontuais, melhorias de
sistemas e procedimentos. O servidor designado irá registrar as ações corretivas tomadas na Análise do Plano de Ações Corretivas (APAC) para o devido
acompanhamento, por exemplo, na próxima auditoria.

Solução efetiva dos problemas: Os servidores designados devem colaborar com as partes envolvidas na não conformidade para a
identificação e correção da causa raiz. Corrigir a causa raiz é o melhor caminho para evitar reincidência.

Aplicação de sanções administrativas: A SAR/GGAC classifica como risco CRÍTICO e MAIOR as não conformidades intencionais ou
imprudência ao seguir os regulamentos, ou padrões de comportamento ou desempenho que apresentam risco inaceitável à segurança operacional. Essas não
conformidades exigem providências administrativas sancionatórias ou acautelatórias.

Assim, as sanções administrativas devem ser aplicadas quando, na constatação da não conformidade, for verificado:
a) Clara postura de má fé por parte do regulado, incluindo comportamentos intencionais, imprudentes, criminosos e mesmo aqueles não
cooperativos com o atendimento aos requisitos;
b) Incidências recorrentes de não conformidades no mesmo requisito, observada imprudência ou falta de comprometimento do regulado
em corrigir as não conformidades;
c) Alto risco para segurança operacional.

 
8.3 Níveis de risco de não conformidades tipificadas nos CEF

O MPR-900.06, Capítulo 9, Seção 21-I descreve os procedimentos para o tratamento de não conformidades e acompanhamento de um Plano
de Ações Corretivas (PAC), e esta ITD trata de orientações adicionais para tratamento das não conformidades pelos servidores da ANAC.

O servidor designado deverá sempre observar a aplicabilidade contida nos requisitos e nos Compêndios de Elementos de Fiscalização para o
correto enquadramento e aplicação de providências administrativas às empresas.

Por exemplo: em uma auditoria de empresa certificada pelo RBAC 145, foi constatado que a OM executou e liberou para retorno ao serviço
uma aeronave cujo modelo não consta de suas Especificações Operativas. Neste caso, usa-se o CEF RBAC 145, devido ao serviço executado em violação ao
seu certificado e/ou as suas especificações operativas, o CEF RBHA 91.7(a), quanto à operação de aeronave sem estar em condições aeronavegáveis (se for
cabível a suspensão do certificado de aeronavegabilidade da aeronave), e mesmo o CEF RBAC 65, no caso do mecânico de manutenção aeronáutica ter
executado serviços de manutenção além de suas prerrogativas.

Os Compêndios de Elementos de Fiscalização da SAR classificam as tipificações de não conformidade em três categorias de risco
(probabilidade x severidade): CRÍTICO, MAIOR ou MENOR.

 
8.3.1 Não conformidades de risco CRÍTICAS
As não conformidades de risco CRÍTICAS são todas as que apresentam risco iminente à segurança de voo, à integridade física de pessoas, à

coletividade, à ordem pública, à continuidade dos serviços prestados ou ao interesse público, e necessitam de uma suspensão imediata de quaisquer dos
certificados, licenças, autorizações ou operações emitidas pela SAR.

Exemplo: aeronave com manutenção executada sem ferramental adequado ou dados técnicos; aeronave com manutenção executada por
pessoa sem licença válida emitida pela ANAC e sem a devida supervisão; liberação de aeronave para retorno ao serviço sem condições de
aeronavegabilidade.

Essas não conformidades estão sujeitas, primariamente, às providências administrativas acautelatórias, pois apresentam alto risco para
segurança operacional.

 
8.3.2 Não conformidades de risco MAIOR



As não conformidades de risco MAIOR são classificadas como aquelas não conformidades que justifiquem a lavratura do auto de infração
(resultando em multa, suspensão punitiva, cassação), quando constatadas infrações ao CBA e aos requisitos brasileiros de aviação civil.

Exemplos: execução de serviços de manutenção além do escopo autorizado em suas especificações operativas; operação da aeronave em
condições não aeronavegáveis; reincidência de não conformidades constatadas em auditorias anteriores.

Essas não conformidades estão sujeitas, primariamente, às providências administrativas sancionatórias, pois podem apresentar postura de má
fé por parte do regulado.

 
8.3.3 Não conformidades de risco MENOR
As não conformidades de risco MENOR são aquelas que não causaram ou contribuíram, ou que não haja evidências que tenham causado ou

contribuído, para uma manutenção fora dos padrões mínimos de segurança de voo.
Exemplos: falta de ferramentas necessárias para o serviço autorizado nas especificações operativas, sem execução do serviço; mecânicos sem

curso de atualização nos manuais da empresa; atraso no envio dos relatórios mensais.
Essas não conformidades estão sujeitas, primariamente, às providências administrativas preventivas, pois entende-se que a não conformidade

foi devido a falhas simples, não intencionais.
Nas auditorias, podem ser verificadas não conformidades que resultam de aviso de condição irregular – ACI, que significam “não

conformidades em potencial”. Os servidores da ANAC devem ter em mente que os avisos de condição irregular não são mandatórios, e nenhum tipo de
sanção pode ser aplicada caso não seja acolhida pelo regulado. Os avisos, quando existirem, dever ser registradas no FOP 109 de envio ao regulado, porém
sem prazo para resposta.

 
8.4 Descrição e embasamento das não conformidades

Três aspectos são fundamentais nos registros das não conformidades observadas:
I - Descrição clara e objetiva da condição detectada, sem a inclusão de comentários ou opiniões pessoais;
II - Enquadramento objetivo de qual o artigo do CBA ou qual o requisito do RBAC específico foi descumprido.

Nota: As IS podem ser utilizadas como esclarecimentos adicionais aos requisitos do RBAC, mas não como referência básica de enquadramento.

III - Evidência inequívoca (documento, foto ou similar) que levou o servidor da ANAC a concluir que determinado requisito foi
descumprido.

Nota: Apesar da palavra do servidor público ter “presunção de veracidade”, evitar ao máximo utilizar esse tipo de recurso. Evidências materiais são sempre mais
contundentes, além de impessoais.

 
8.5  Plano de ações corretivas 

Conforme MPR-900.06, Capítulo 9, Seção 21-I, identificada uma não conformidade, a ANAC exigirá do regulado um Plano de Ações
Corretivas - PAC para evitar que a não conformidade se repita.

A solicitação do PAC será feita pelo envio do FOP109, devendo-se manter atualizados os sistemas em uso pela GGAC (Intranet SAR, SEI).
Isto permitirá a devida avaliação de risco das empresas, conforme MPR 900-15.

O regulado apresentará, via FOP 123 ou formulário F-900-53, o PAC para responder às não conformidades identificadas na auditoria, com
comprovações de sua implementação.

O PAC deverá:
a) Identificar a(s) causa(s) raiz(es) (ou causas contribuintes mais prováveis);                            
b) Propor ações mitigadoras para esta(s) causa(s) raiz(es); e                              
c) Identificar possíveis deteriorações nos níveis de segurança de voo de produtos já trabalhados e propor ações corretivas (como, por
exemplo, um recall), cuja implementação deverá ser comprovada em um prazo aceito pela ANAC.  

Orientações aos regulados para preenchimento do PAC estão disponíveis no Guia da Organização de Manutenção - GOM.
Um PAC pode conter correções e ações corretivas, desde que se tenha claro os resultados que serão obtidos em cada uma delas.
Para efeitos dessa Instrução, considera-se:

ação corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade e para prevenir recorrência; e
correção: ação para eliminar uma não conformidade identificada.

8.5.1 Dos prazos
Para as não conformidades identificadas nas auditorias em empresas, deverá ser solicitada a apresentação do PAC à ANAC até o prazo

máximo de 60 (sessenta) dias após a data de recebimento do FOP 109. A ANAC analisará o PAC e emitirá documento aceitando ou rejeitando-o, total ou
parcialmente. Esse documento é o APAC (Análise do Plano de Ações Corretivas). Caso o PAC seja rejeitado, total ou parcialmente, o regulado deverá
apresentar um novo PAC dentro do prazo estabelecido pela ANAC, não superior a 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Conforme Art. 8º da Resolução 472, o PAC será considerado aceito caso não haja manifestação da ANAC no prazo de 60
(sessenta) dias a partir do seu recebimento.

A implantação das ações mitigadoras, propostas pelo regulado no PAC, para sanar a(s) causa(s) raiz(es), não poderá exceder a 90 (noventa)
dias.

Nota 1: Sob circunstâncias especiais, envolvendo ações complexas e/ou de custo elevado, uma extensão de prazo poderá ser considerada, com a adoção de ações
mitigadoras provisórias (se aplicável) e sem que haja risco para a segurança operacional.   
Nota 2: A proposição de prazos mais longos deve sempre ser precedida de uma análise dos riscos, ou seja, quais podem ser as consequências do problema, e por
quanto tempo podemos aceitar à exposição ao risco gerado pela não adoção de medidas corretivas em curto prazo.

O processo deve continuar até que o regulado atenda aos requisitos de segurança mínimos exigidos pela ANAC. Se estes requisitos não forem
cumpridos, a ANAC considerará que o regulado não está dedicando esforços necessários e aplicará as sanções e penalidades previstas.

A verificação da efetividade das ações propostas e implementadas pelo regulado no PAC, ocorrerá também na auditoria subsequente à
conclusão das ações (PAC), de forma a complementar a verificação documental realizada para encerrar a NC.

A ANAC deve enviar ao regulado, através do FOP 109, a comunicação de todos os prazos exigidos para as não conformidades e a
necessidade de apresentação de PAC, conforme estabelecido por este procedimento. Para complementar as informações do FOP 109, pode ser enviado ao
regulado ofício devidamente protocolado.



Nota: Fica a cargo do Gerente Técnico de Aeronavegabilidade responsável pela auditoria, em conjunto com a equipe auditora, avaliar a necessidade de uma
auditoria específica para checar in loco a efetividade das correções / ações corretivas adotadas. Essa decisão deve ser embasada pelo risco gerado pelas NC,
quantidade de NC, complexidade das ações corretivas e credibilidade do regulado.

 
8.5.2 Da necessidade ou não do PAC
Para toda NC identificada, cuja causa possa gerar repetitividade, a ANAC deve exigir um PAC do regulado (exceto para os avisos de

condição irregular – ACI).
Para algumas NC a resposta a todos os itens do PAC pode não ser necessária, como por exemplo: falta de capítulo exigido nos manuais da

empresa, contrato de cessão de área expirado, entre outros exemplos. Nesses casos, o item do PAC relacionado à identificação da deterioração dos níveis de
segurança pode não ser aplicável.

 
8.5.3 Análise do Plano de Ações Corretivas
Após o regulado apresentar o PAC, é necessário que o servidor designado analise se as soluções propostas estão adequadas. O servidor deve

acessar o APAC, preencher o campo “Parecer” e selecionar a situação da não conformidade.
Para auditorias de supervisão a situação das não conformidades, após a análise do PAC, são: “Em aberto” ou “Solucionado”. Em auditorias de

supervisão, se o regulado definitivamente não conseguir demonstrar a solução de determinada não conformidade, a autorização para executar os serviços
afetados deve ser removida das suas Especificações Operativas (EO), e no APAC deve ser selecionado o status “Não Solucionado”, constando do processo
de auditoria a revisão da EO, Lista de Capacidade ou mesmo do seu Certificado.

Para os casos de auditorias de certificação ou inclusão também é possível selecionar o status “Não Solucionado”. Esse status deve ser
selecionado quando o regulado não conseguir demonstrar cumprimento das não conformidades apontadas e o processo de certificação ou inclusão for
encerrado sem a inclusão ou certificação requerida.

IMPORTANTE: A análise do PAC deverá ocorrer em até 30 dias.
 

8.6 Ações corretivas
O regulado deve sanar através de ações corretivas por ele mesmo propostas, todas as NC identificadas. Isso é feito através da implantação das

ações mitigadoras propostas no PAC. É necessária a comprovação documental, e eventualmente uma comprovação in loco, de todas ações tomadas à
ANAC.

A ação corretiva, para ser considerada efetiva, deve eliminar a NC ou a causa raiz, de forma contundente, sem a necessidade de novos prazos
ou correções futuras.

Quando o PAC for composto por várias ações corretivas com prazos futuros e distintos, o regulado deverá respeitar estes prazos, e apresentar
as comprovações de cumprimento a cada data estabelecida no PAC. 

A verificação da eficácia das ações corretivas propostas pelo regulado, no PAC da última auditoria, será efetuada na fiscalização subsequente.
O não cumprimento dos prazos estabelecidos, ou a reincidência, sujeita o regulado às providências administrativas sancionatórias previstas na

Resolução nº 472.
 

8.7 Priorização das correções e ações decorrentes
As NC deverão ser sempre eliminadas pelo regulado e, conforme o grau de risco poderá a ANAC ajustar/interferir no prazo para seu

cumprimento. As seguintes ações deverão ser tomadas pela ANAC:
 
8.7.1 Não conformidades de risco MAIORES e CRÍTICAS
Conforme MPR-900.06 Capítulo 9, Seção 21-I, a ANAC deve tomar medidas imediatas no sentido de limitar ou suspender, total ou

parcialmente (em função da gravidade da não conformidade), a certificação do regulado, até que seja demonstrado que as NCs foram adequadamente
analisadas e tratadas através de um PAC aceito pela ANAC.

Nota: A severidade de uma determinada NC prevista no respectivo Compêndio de Elementos de Fiscalização deverá considerar as circunstâncias agravantes e
atenuantes verificadas durante a auditoria, e conforme histórico da empresa.

No caso das OM, ficarão impedidas de executar serviços que estejam relacionados às NC Críticas. Porém, nem todas as NC afetam a OM
como um todo. Normalmente a NC afeta apenas determinado serviço, sendo assim, é este serviço que deverá ser limitado ou suspenso de forma cautelar. Por
exemplo: quando não houver MMA habilitado em aviônicos, deve-se suspender através de ofício (caso a OM não tenha condições de corrigir a NC
rapidamente) ou excluir do COM, Especificação Operativa - EO e Lista de Capacidade todo serviço que necessite de MMA habilitado em aviônicos.

De forma análoga, os operadores 121 e 135 deverão ter as limitações descritas em suas EO, adequadas às novas condições decorrentes de NC
Críticas. Por exemplo: Operadores com aeronaves certificadas para voo ETOPS ou RVSM, quando sejam detectadas NC Críticas tanto no tocante às
aeronaves, como condições procedimentais.

Se a NC Crítica afetar o regulado como um todo, todos os seus serviços (145) ou toda a operação (121/135), ou a manutenção autorizada para
a empresa RBHA / RBAC 91, a empresa e seus serviços, deverão ser suspensos cautelarmente, pois estaria afetando a segurança operacional. Por exemplo,
quando não houver nenhum mecânico habilitado ou problema de manutenção que afete toda a frota. Neste caso o regulado deve ser suspenso de modo
cautelar até que a NC crítica seja corrigida, conforme estabelece o CBA no artigo 71: “Os certificados de homologação, previstos nesta seção, poderão ser
emendados, modificados, suspensos ou cassados sempre que a segurança de voo ou o interesse público o exigir”. A suspensão cautelar não está sujeita a
limites de prazo, perdurará até que seja comprovado pela OM ou operador não haver mais risco para a segurança.

Existe a possibilidade de suspender de forma punitiva o regulado, como citado nos Artigos 296, 299 e 301 do CBA, seguindo as orientações
da Resolução nº 472.

Adicionalmente, conforme disposto no Art. 57 da Resolução 472, encontrando-se risco eminente à segurança de voo, à integridade física de
pessoas, à coletividade, à ordem pública, à continuidade dos serviços prestados ou ao interesse pública, deve-se aplicar providências administrativas
acautelatórias, mesmo que tal tipificação de não conformidade não esteja contemplada no respectivo CEF. Em tais situações, o enquadramento normativo é
o próprio Art. 57 da Resolução nº 472.

 
8.7.2 Não conformidades de risco MENOR
Conforme MPR-900.06 Capítulo 9, Seção 21-I - Tratamento de Não Conformidades e Acompanhamento de um Plano de Ações Corretivas

(PAC), o prazo máximo que pode ser concedido é de 60 dias. A ampliação desse prazo deverá ser aprovada pelo superior imediato.



Se o regulado responder com ações que não corrijam as NC, o servidor designado deve, conforme as circunstâncias, rejeitar integralmente ou
aceitar parcialmente, e se for o caso, dar novo prazo, considerando, entretanto, os riscos envolvidos.

O processo deve continuar até que as NC tenham sido sanadas pelo o regulado. Se estes requisitos não forem cumpridos e a ANAC
considerar que o regulado não está empreendendo esforços suficientes, devem ser aplicadas as sanções e as penalidades previstas neste procedimento ou no
CBA.

As circunstâncias agravantes previstas na Resolução nº 472 deverão ser observadas para as NC classificadas como MENOR, devendo-se
tomar as providências administrativas sancionatórias ou acautelatórias, conforme aplicável.

 
8.8 Tabela resumida

AUDITORIA (TIPO)
Tipificação da Não Conformidade

CRÍTICO MAIOR MENOR

FISCALIZAÇÃO

- Suspende o(s) serviço(s)
relacionado(s), se 145; ou
 
- Suspende
operações/atividades
correlatas, se 121/135; e
 
- Apresentação do PAC;
 
- Multa, Suspensão ou
Cassação do CHT do MMA
e do CA da aeronave, se
operador 91.

- Apresentação do PAC; e
 
- Providências
Administrativas
Sancionatórias.

- Correção e apresentyação
do PAC;

CERTIFICAÇÃO
INICIAL

ou INCLUSÃO
(geralmente com

fiscalização
conjuntamente)

NC relacionada à
solicitação

- Somente inclui após a
correção/ação corretiva
baseada no PAC aceito.

- Somente inclui após a
correção e aceitação do PAC.

- Somente inclui após a
correção e aceitação do PAC.
 
 

NC não
relacionada à

solicitação

- Suspende o(s) serviços
relacionado(s), se 145; ou
 
- Suspende
operações/atividade
correlatas, se 121/135; e
 
- Somente inclui após a
correção/ação corretiva
baseada no PAC aceito.

 
8.9 Da conclusão do processo da auditoria

Um processo de auditoria só pode ser concluído após a aceitação de todos os campos do PAC: Identificação da causa raiz, solução da causa
raiz ou mitigação dos seus efeitos a níveis aceitáveis, solução da não conformidade, identificação da deterioração dos níveis de segurança operacional nos
produtos trabalhados (se aplicável), e ações corretivas para restauração dos níveis de segurança operacional dos produtos trabalhados (se aplicável).

Importante:  Uma auditoria é dada por encerrada após conclusão de todos os passos anteriormente descritos, restando entretanto a necessidade
de avaliar a eficácia das ações acordadas através do PAC. A avaliação da eficácia será tratada como uma ação isolada e posterior ao fechamento da auditoria,
porque frequentemente essa constatação de eficácia requer um período relativamente longo, e manteríamos um grande número de auditorias com
pendências. Em geral, a avaliação da eficácia ocorre na auditoria de acompanhamento (ou fiscalização) subsequente, mas outra oportunidade pode ser
definida pela GTAR.

Para encerrar o processo é preciso enviar um FOP 109 com todas as não conformidades encerradas e referenciadas, informando da conclusão
do processo, conforme modelo do Apêndice 1. Adicionalmente um ofício pode ser enviado ao regulado de forma a complementar as informações contidas
no FOP 109.

 
8.10 Da verificação na próxima auditoria

O MPR-900.06 Capítulo 9, Seção 21-I estabelece que, para as ações corretivas propostas no PAC, a ANAC “deverá verificar como o regulado
corrigiu as não conformidades e implantou as ações corretivas, durante as auditorias subsequentes.”

Essa verificação deve ser considerada como complementar à que foi feita documentalmente quando da comprovação do fechamento do PAC.
Quando uma auditoria ocorrer em situação onde ainda haja ações corretivas de não conformidades de auditorias anteriores pendentes de

resolução, os servidores deverão considerá-las como adicionais às identificadas na auditoria corrente e verificar a necessidade ou não de aplicar sanções aos
responsáveis pela OM por não cumprir os prazos ou envio de informações falsas à ANAC.

 
8.11 Da omissão do regulado em responder ou sanar no prazo a NC

Para todas as ações corretivas relativas às não conformidades que não tenham sido resolvidas durante a própria auditoria ou que não tenham
tido o serviço relacionado removido de sua capacidade, e para as ações mitigadoras propostas pelo regulado OM no PAC, o servidor deve estipular um prazo
à OM para sua resolução.

Se decorrido o prazo estabelecido pela ANAC, em solicitação à empresa por ofício, sem que a empresa tenha respondido, deve a ANAC em
um primeiro momento procurar estabelecer contato telefônico e/ou por e-mail, buscando esclarecer se a empresa realmente não enviou resposta.

Caso não seja possível comprovar que a empresa respondeu, deve-se enviar ofício à empresa solicitando resposta e estabelecendo novo prazo,
e desta vez improrrogável, de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa responda. Este ofício deve também ser enviado por e-mail, como cópia avançada, no
sentido de facilitar o recebimento da informação à empresa.

Caso o regulado não responda à esta nova solicitação, aplicar as sanções e penalidades cabíveis.
 

8.12 Sanções e Penalidades
As não conformidades são consideradas com risco maiores ou críticos nos Compêndios de Elementos de Fiscalização da SAR/GGAC quando

resultam na execução de serviços de manutenção irregular na aeronave, cabendo as providências administrativas sancionatórias ou acautelatórias.



Falhas nos procedimentos da empresa ou irregularidades que possam levar à execução de um serviço de manutenção irregular, mas que não
tenha sido executado, são considerados como não conformidades com risco menor.

Além das sanções previstas na Resolução nº 472, pode ser aplicado como penalidade o aumento da supervisão sobre a empresa, através do
agendamento de nova auditoria, vistorias de aeronaves, inspeção de rampa, voo de acompanhamento, para verificação do atendimento aos requisitos
mínimos exigidos pela ANAC.

 
8.13 Da cassação do certificado

De acordo com o RBAC 145, item 145.55(e)-I(2) (verificar equivalência no 121/135), um certificado de manutenção de qualquer natureza
poderá ser cassado, se a ANAC julgar que a organização ainda não satisfaz aos RBAC após um período de suspensão maior do que 1 (um) ano, ou quando a
ANAC julgar que a organização não tem mais direito a um certificado conforme este o referido regulamento (como isso se fundamenta?). A cassação
(sinônimo de cancelamento ou revogação) de um COM certificado também é prevista nos artigos 71, 299 e 71.300 do CBA.

Compete ao Superintendente de Aeronavegabilidade, ou a quem ele delegar, avaliar pedido de cassação de qualquer certificado emitido.
É necessário abrir processo administrativo de cassação do certificado, abrindo-se permitindo nova oportunidade de defesa, mesmo que já

tenha sido dado prazo para correção da situação pendente.
Caso a decisão seja favorável à cassação, deve o interessado ser notificado, por meio de ofício.
Para a cassação de licenças e certificados emitidos por outra Superintendência, deve-se encaminhar o processo administrativo sancionador à

área responsável, solicitando a cassação.
 

8.14 Auditoria recorrente
Raras são as ocasiões em que é necessário realizar uma auditoria especificamente focada para verificação da implementação do PAC

(recorrente = em decorrência das NC identificadas), ou seja, implementação de correções, ações corretivas ou mesmo a conclusão de um processo de
gerenciamento de riscos. Essa possibilidade entretanto, nunca pode ser totalmente descartada. Em situações consideradas extremamente críticas,
demasiadamente complexas, ou quando houver histórico ou indícios de má fé por parte do regulado, essa hipótese deve ser considerada.

Normalmente, as ações propostas/aceitas no PAC podem ser comprovadas documentalmente, inclusive com fotos. Nesses casos, quando não
houver uma condição crítica ou envolvendo risco elevado, a verificação/confirmação da implementação das ações (do PAC), e principalmente, a verificação
da eficácia, deverão ser realizadas na primeira auditoria de supervisão subsequente.

Conforme já anteriormente mencionado, normalmente é necessário um intervalo de tempo entre a implementação das ações do PAC e a
verificação da eficácia, tanto para permitir a ocorrência de condições similares (às que geraram as NC), como para o amadurecimento de novos
procedimentos, eventualmente adotados.

Caso fique claro que uma auditoria recorrente é necessária para confirmação do PAC, ela deverá ser agendada.
Entende-se que ao realizar uma auditoria recorrente, deve-se verificar não só as evidências do cumprimento das não conformidades da

auditoria anterior, que poderiam ser comprovadas documentalmente, quanto verificar também se a organização está cumprindo o requisito referente à NC.
Para isso, o servidor pode utilizar uma nova amostragem. Esse procedimento visa aumentar a eficiência das auditorias recorrentes, fazendo com que sirvam
para reduzir o risco da organização. O caráter da auditoria recorrente então se torna mais parecido com a auditoria de supervisão, porém com um foco maior
nas conformidades encontradas nas auditorias anteriores. Isso evita que a auditoria seja exclusiva para comprovar pontualmente a correção das NC.
Portanto, as auditorias recorrentes devem prover dos mesmos recursos necessários a uma auditoria de supervisão planejada.

Nota: para efeitos desta instrução, entende-se como auditoria recorrente aquela realizada com o intuito de confirmar a implementação de correções / ações
corretivas (PAC).

 
8.15 Controle das não conformidades através da emissão do FOP 109

A INTRANET SAR e o SEI devem sempre ser utilizados para registro e controle das auditorias. Desde o 2o semestre de 2019 as listas de
verificação das auditorias devem ser preenchidas no SEI e o FOP 109 deve ser elaborado por meio do sistema SEI, utilizando o tipo de documento "FOP
109 SAR/GGAC", sempre que houver não conformidades. A elaboração do FOP 109 também está disponível automaticamente pelo RVSO.

O FOP 109 deve ser encaminhado via correio eletrônico para os contatos da empresa cadastrados na Intranet SAR.
O envio por remessa postal fica a cargo do Gerente Técnico, quando julgar cabível (por exemplo, não houver contato eletrônico cadastrado ou

necessário acompanhamento do prazo de resposta), mas é sempre recomendado nos casos onde houver situações de suspensão ou quando o não
cumprimento do prazo de resposta/correção resultar em uma infração e consequente processo administrativo sancionador (o AR será utilizado como
evidência de notificação inequívoca).

Tanto o RVSO como o FOP 109, é importante preencher com clareza os campos que descrevem a(s) não conformidade(s), seu enquadramento
legal e informar o prazo para sua solução. A utilização do FOP 109 permite o controle individualizado de cada não conformidade.

Para todas as ações decorrentes da auditoria, que necessitem comunicação ao regulado, como atualização de manuais, especificações
operativas, etc, pode-se utilizar o campo “considerações gerais” do FOP 109 para essas comunicações, e opcionalmente pode-se ser enviado um ofício
separado ao regulado.

À medida que as não conformidades forem solucionadas, um novo FOP 109 elaborado via SEI, com as não conformidades encerradas e as
restantes, deve ser enviado à empresa, juntamente com a Análise do Plano de Ações Corretivas – APAC, utilizando o tipo documental "Análise de Plano de
Ações corretivas" disponível no SEI.

Quando todas as não conformidades forem fechadas, deve ser enviado o último FOP 109 listando todas as não conformidades como fechadas
e contendo no seu campo “considerações gerais” a informação que o processo de auditoria está encerrado.

 
 

IX.   DISPOSITIVOS FINAIS
No Apêndice 1 encontram-se os modelos de textos a serem incorporados no FOP 109 e nos ofícios com o objetivo de padronizar as respostas

da ANAC às empresas.
Dúvidas dos servidores designados quanto a devida classificação de uma tipificação de não conformidade como MAIOR ou CRÍTICA,

ensejando em providências administrativas sancionatórias ou acautelatórias, serão tratadas diretamente com o líder do grupo responsável pela auditoria ou
com o GTAR. 

Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
 

Documento assinado eletronicamente por Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em 09/04/2020, às 15:15,



conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 4229600 e o código
CRC C6CBC4C5.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.anac.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=625485&infra_hash=6910e40df73d3a354f5082379c30d915


APÊNDICE 1 – Exemplos de preenchimento
Neste apêndice são mostrados exemplos de preenchimento do campo “Considerações Gerais” do FOP 109, como o mostrado na figura abaixo.

 

Resultado da auditoria sem NC
Em virtude da auditoria técnica realizada nas instalações dessa base da [OM/empresa] nos dias [período, ex.: 20 e 21 de outubro de 2009], visando constatar
o contínuo atendimento aos requisitos regulamentares aplicáveis, informo a V.Sa. que o resultado da auditoria técnica foi considerado satisfatório.
 
Resultado da auditoria com NC Não Críticas e PAC
Em virtude da auditoria técnica realizada nas instalações dessa base da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 1 a 5 de março de 2010], informo que
V.Sa. deverá implantar ações corretivas e apresentar um Plano de Ações Corretivas - PAC para as não conformidades, comprovando seu cumprimento
documentalmente à ANAC até a data especificada. O Plano de Ações Corretivas deverá conter a solução da não conformidade, a identificação da causa raiz,
a solução da causa raiz, a identificação da deterioração dos níveis de segurança nas áreas afetadas e ações corretivas para restauração dos níveis de
segurança das áreas afetadas.
Orientações gerais para preenchimento do PAC podem ser encontradas no Guia da Organização de Manutenção (GOM), disponível no link
https://www.anac.gov.br/publicacoes/setor-regulado .
 
Resultado da auditoria com NC Críticas e PAC
Em virtude da Auditoria Técnica realizada nas instalações dessa base da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 1 a 5 de março de 2010], informo que
V.Sa. deverá implantar ações corretivas e apresentar um Plano de Ações Corretivas - PAC para as não conformidades, comprovando seu cumprimento
documentalmente à ANAC até a data especificada. O Plano de Ações Corretivas deverá conter a solução da não conformidade, a identificação da causa raiz,
a solução da causa raiz, a identificação da deterioração dos níveis de segurança nas áreas afetadas e ações corretivas para restauração dos níveis de
segurança das áreas afetadas.
As não conformidades 1.1, 1.2 e 1.3 foram consideradas críticas e até que sejam corrigidas e as correções devidamente comprovadas e aceitas pela ANAC,
os serviços relacionados à [Categoria Célula Classe 1 Aeronaves modelos XXXX] estão suspensos.
Orientações gerais para preenchimento do PAC podem ser encontradas no Guia da Organização de Manutenção (GOM), disponível no link
https://www.anac.gov.br/publicacoes/setor-regulado .
 
Resultado de Auditoria de Certificação Inicial com NC
Em virtude da Auditoria Técnica para Certificação Inicial realizada nas instalações dessa base da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 1 a 5 de março
de 2010], informo que V.Sa. deverá implantar ações corretivas para as não conformidades, comprovando seu cumprimento documentalmente à ANAC até a
data especificada. A [OM/empresa] somente será certificada uma vez considerada satisfatória as soluções corretivas decorrentes das não conformidades
encontradas.                              
 
Resultado satisfatório da análise do PAC
Considerando as respostas contidas no PAC enviado pela [OM/empresa], informamos que as ações corretivas para as não conformidades e o Plano de Ações
Corretivas - PAC apresentado, referentes à auditoria realizada nessa base da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 19 a 23 de janeiro de 2009], foram
considerados satisfatórios.
 
Resultado insatisfatório da análise do PAC
Informamos que as ações corretivas para as não conformidades e o Plano de Ações Corretivas - PAC apresentado, referentes à auditoria realizada nessa base
da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 19 a 23 de janeiro de 2009], contêm itens que foram considerados insatisfatórios e encontram-se em aberto.
Informo a V.Sa. que as pendências estão descritas na Análise do Plano de Ações Corretivas - APAC e no FOP 109 e deverão ser corrigidas até a data
especificada.
 
PAC em atraso
Considerando o FOP 109 referente à Auditoria Técnica realizada nas instalações dessa base da [OM/empresa] no período de [período, ex.: 1 a 5 de março de
2010] informo que V.Sa. não comprovou documentalmente à ANAC as correções das não conformidades até o prazo especificado. Informamos que V.Sa
deverá implementar ações corretivas e apresentar um Plano de Ações Corretivas - PAC para as não conformidades, comprovando seu cumprimento
documentalmente à ANAC até [dar prazo de 5 (cinco) dias úteis]. O não cumprimento no prazo informado sujeita a [OM/empresa] às devidas sanções e
penalidades.
 



Não cumprimento do PAC 
Considerando o PAC apresentado, onde a [OM/empresa] propôs um cronograma para implementação das ações corretivas aceito posteriormente pela
ANAC, encontram-se pendentes os itens em aberto abaixo e descritos na Análise do Plano de Ações Corretivas - APAC. Solicitamos a V.Sa. que comprove
documentalmente à ANAC o cumprimento das ações propostas até a data de [dar prazo de 5 (cinco) dias úteis, ex.: 17 de março de 2010]. O não
cumprimento no prazo informado sujeita a OM às devidas sanções e penalidades.
 
APÊNDICE 2 – Aeronavegável
Aeronavegável ou não aeronavegável?
O termo “aeronavegável” ou alguma de suas derivações não está definido no RBAC 01 ou nos RBAC referentes à manutenção ou certificação de aeronaves.
No entanto, o entendimento claro desse conceito é uma ferramenta essencial para a verificação de conformidade dos regulados.
Aeronavegabilidade: como o termo aeronavegabilidade não está definido nos requisitos brasileiros de aviação civil, o entendimento claro do seu significado
é essencial para a aplicação das devidas providências administrativas. Para efeitos desta ITD 143-02, duas condições devem ser satisfeitas para uma
aeronave ser considerada aeronavegável:

aeronave está conforme o seu projeto de tipo. A conformidade com o projeto de tipo é considerada alcançada quando os componentes necessários e
adequados estão instalados e são consistentes com os desenhos, especificações e outros dados que fazem parte do certificado de tipo (CT). A
conformidade inclui os Certificados de Tipo Suplementar (CST) aplicáveis e as alterações aprovadas em campo.
aeronave está em condições de operação segura: se refere à condição da aeronave em relação ao desgaste e deterioração; tais condições podem ser
corrosão da fuselagem, de laminação / fissura das janelas, vazamentos, desgaste dos pneus, etc.

 

 


