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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

I.   TÍTULO
Orientações para a análise de solicitações de revogação de suspensão do Certificado de Aeronavegabilidade e de solicitações de regularização do CA após
este ter sido cancelado.

 
II.   CANCELAMENTO

Não aplicável
 
III.   REFERÊNCIAS

MPR/SAR-245 Rev. 3.0
 
IV.   OBJETIVO

Orientar e definir os procedimentos que devem ser observados pelo analista de um processo de revogação de suspensão de Certificado de
Aeronavegabilidade de aeronaves registradas no Brasil ou de um processo de regularização de Certificado de Aeronavegabilidade após este ter sido
cancelado.

 
V.   APLICABILIDADE

Esta ITD é aplicável aos processos de solicitação de revogação de suspensão de Certificado de Aeronaves registradas no Brasil e de regularização de
Certificado de Aeronavegabilidade após este ter sido cancelado.

 
VI.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
6.1 Siglas

  
CA Certificado de Aeronavegabilidade
IAM Inspeção Anual de Manutenção
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
NCIA Notificação de Condição Irregular de Aeronave
RAB Registro Aeronáutico Brasileiro
RCA Relatório de Condição de Aeronavegabilidade
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
  

 
VII.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

  
CBAer Código Brasileiro de Aeronáutica
RBHA 91 Regras gerais de operação para aeronaves civis
RBAC 21 Certificação de produto aeronáutico.
IS 21.181-001 Revalidação de Certificados de Aeronavegabilidade - CA.

IS 43.13-004 Procedimentos para reparo de aeronaves avariadas em acidente/incidente aeronáutico ou ocorrência de solo com avarias estrutu
de grande monta.

MPR/SAR-145 Certificação de Aeronavegabilidade de Produto Aeronáutico
Resolução 472/2018 Estabelece providências administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização sob competência da ANAC.
  

 
VIII.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
1. Identificação do Motivo de Suspensão/Cancelamento do CA
1.1. Suspensão do CA

As aeronaves civis brasileiras poderão ter seus Certificados de Aeronavegabilidade suspensos, conforme definido no artigo 114, parágrafo 1º do
CBAer. A suspensão do CA de uma aeronave pode ser decorrente de diversos outros processos de trabalho, como processos relacionados vistorias técnicas,
rampas, ou até mesmo análises documentais e suspensões automáticas por vencimento de prazos estipulados na legislação.

Para poder analisar um processo de solicitação de revogação de suspensão do CA de uma aeronave é necessário primeiramente identificar o motivo
que originou a suspensão. A identificação do motivo de suspensão do CA, pode ser feita por meio do Código da Situação de Aeronavegabilidade do sistema
SACI, no módulo SIAC » Aeronave » Status. Os códigos possíveis para este campo estão definidos na tabela abaixo:

CÓDIGO SITUAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE
R Reserva de Marcas
N Situação normal
Z Aeronave experimental (situação normal)
U Aeronave ultraleve (situação normal)
M Matrícula cancelada
S Certificado de Aeronavegabilidade suspenso (complementado por um dos números abaixo)
V Certificado de Aeronavegabilidade vencido
C Certificado de Aeronavegabilidade cancelado (complementado por um dos números abaixo)
X Aeronave interditada
P Aeronave com suspensão punitiva em vigor

 
1 Aeronave com avarias de grande monta decorrentes de acidente ou incidente



3 Aeronave com pendências judicias ou administrativas (RAB)
4 Aeronave em situação irregular no RAB
6 Aeronave em situação técnica irregular
7 Não cumprimento de determinações de NCIA
8 IAM ou RCA vencido

   
O CA de uma aeronave é automaticamente suspenso (S) pelos códigos 6, 7, ou 8, simultaneamente ou não, quando a data da validade ou as

isenções temporárias concedidas pela ANAC registradas no SACI vencerem e o operador não tiver comprovado a regularização da situação da aeronave,
conforme discriminado a seguir:

a) Código 6 – Este código está associado à emissão de um documento oficial (normalmente um ofício) que determina a suspensão (imediata ou
após um prazo estipulado no ofício) do CA da aeronave e a seu lançamento no sistema SACI. A identificação do documento que originou a
suspensão é feita por meio da tela do SACI: SIAC » Aeronave » Pendência » Consultar.
b) Código 7 – Este código está diretamente associado ao lançamento de uma NCIA no sistema SACI. A documentação referente à regularização
técnica da aeronave deve ser apresentada no setor responsável pela emissão da NCIA. A identificação da NCIA que originou a suspensão é feita
por meio da tela do SACI: SIAC » Aeronave » Pendência » Consultar. Porém cabe lembrar que a NCIA normalmente está associada a uma
ação de fiscalização em campo e a NCIA é emitida em papel. Dessa forma, pode existir um intervalo de tempo entre a emissão da NCIA
(lançada por meio do código 7 no SACI) e a digitalização e inserção no SEI deste documento. Neste caso, o ideal é contatar o setor ou servidor
emissor da NCIA para identificar as não conformidades lançadas na NCIA.
c) Código 8 – O operador de uma aeronave que opera segundo as regras do RBHA 91 ou segundo RBAC 135 não registrada na categoria TPR,
deve apresentar uma Declaração de Inspeção Anual de Manutenção – DIAM à ANAC a cada 12 meses [RBHA 91.403(e)]. O operador de
aeronave que opera segundo as regras do RBAC 121 ou segundo o RBAC 135 registrada na categoria TPR, deve apresentar um Relatório de
Condição de Aeronavegabilidade – RCA  (F-244-01) à ANAC a cada 3 anos [RBHA 91.403(d)]. Caso os períodos acima não sejam respeitados,
o sistema SACI automaticamente suspende o CA da aeronave pelo código 8 indicando o vencimento da IAM ou RCA, conforme o caso. 

O CA de uma aeronave também pode ser suspenso pelos códigos 1, 3 ou 4, devendo o interessado, através de documentos adequados, providenciar
as respectivas regularizações junto à ANAC, conforme discriminado a seguir:

d) Código 1 – Conforme a IS 43.13-004, visando adequada investigação e/ou processo de reparo, a ANAC suspenderá, pelo código 1, o CA de
uma aeronave que tenha sofrido avarias de grande monta em consequência de acidente, incidente aeronáutico ou ocorrência de solo, conforme
classificação dada pelo CENIPA. 
e) Código 3 – A suspensão pelo código 3 tem fundamento em ordem judicial destinada ao RAB. A aplicação deste código é de competência da
GTRAB e é definido no MPR/SAR-181, no processo de trabalho "Analisar Demandas Judiciais ao RAB".
f) Código 4 – A suspensão pelo código 4 diz respeito a pendências junto ao RAB. A aplicação deste código também é de competência da
GTRAB e é definido no MPR/SAR-181, no processo de trabalho "Controlar Restrições de Aeronavegabilidade pelo RAB".

Por fim, o CA de uma aeronave pode ser suspenso por punição, como previsto na Resolução nº 472/2018, Art. 9º, inciso II. Nesse caso, é inserido o
código P no SACI com o prazo da punição. Após o término do prazo, caso não haja outra não conformidade, o CA é automaticamente alterado para normal
(código N).

 
1.2. Cancelamento do CA

As aeronaves civis brasileiras podem ter seus Certificados de Aeronavegabilidade cancelados em caso de constatação da falta de manutenção,
conforme o artigo 70, parágrafo 3º do CBAer. A identificação do motivo de cancelamento do CA é através da letra “C” seguida do código numérico (6 ou 8) que
originou o cancelamento.

O CA de uma aeronave é automaticamente cancelado pelos código 8 quando o prazo limite registrado no SACI vencer e o operador não tiver
comprovado a regularização da situação da aeronave, conforme discriminado a seguir:

g) Código 8 – A aeronave se encontrar com a validade da IAM ou do RCA vencido e, consequentemente com o CA suspenso, há mais de 2
(dois) anos.

O CA de uma aeronave pode ser cancelado pelo código 6 nas seguintes situações:
h) Quando for constatado que a aeronave realizou serviço de manutenção em local não autorizado;
i) Quando for constatado que a aeronave realizou serviço de manutenção por pessoa não certificada; ou
j) Quando for comprovada, em Vistoria Técnica Especial, a falta de manutenção na aeronave.

 
2. Competência para suspensão, cancelamento ou revogação da suspensão do CA

A GGAC e gerências subordinadas a ela podem suspender ou revogar a suspensão do CA de qualquer aeronave civil brasileira motivada pelos
códigos 1, 6, 7 ou 8. Quando se tratar de aeronave pertencente a empresa aérea, a suspensão ou revogação da suspensão do CA somente pode ser realizada quando
autorizada pela GGAC ou pela GTAR que supervisiona a referida empresa.

A GTRAB pode suspender ou revogar a suspensão do CA de qualquer aeronave civil brasileira motivada pelos códigos 3 ou 4.
Nos casos previstos nas alíneas (i), (j) e (k) da seção 8.1.2 desta ITD, o CA somente pode ser cancelado pela GGAC, de acordo com a GTAR

responsável pela supervisão da aeronave, após a análise do Relatório Técnico que substanciou as referidas irregularidades.
A suspensão pelo código P somente deve ser utilizada após decisão em 1ª instância de processo administrativo sancionador que determine como

sanção a suspensão do CA de uma aeronave. A competência para decidir em 1ª instância um PAS é dos superintendentes (no caso, SAR e SFI) e a quem eles
tiverem delegado esta competência.

 
3. Procedimentos para regularização de aeronave que teve o CA Cancelado
3.1. CA cancelado pelo código 6 (situação técnica irregular) ou 8 (IAM ou RCA vencido)

I(a) - Realização de consulta feita pelo operador ou organização de manutenção ao fabricante da aeronave (ou detentor do projeto de tipo) para o
caso específico de cada aeronave (tempo de inatividade, últimas ações de manutenção registradas, ações de preservação realizadas e registradas,
grande modificações e grande reparos relevantes a análise da condição estrutural e do(s) motor(es) e outras informações consideradas relevantes
pelo operador) e realização de todas as ações de manutenção definidas por este para garantir a condição de operação segura da aeronave; 
I(b) - De forma alternativa ao procedimento I(a): Realizar a maior e mais abrangente inspeção prevista no programa de manutenção da aeronave,
recomendado pelo fabricante ou aprovado do operador, incluindo qualquer item especial, horário ou calendárico estipulado. Motores e hélices
deverão, necessariamente, estar com o programa de manutenção (inspeções, testes, calibrações, revisão geral e vidas limites de componentes)
cumpridos e atualizados, de acordo com o estabelecido pelo referido fabricante, em documentação aprovada/aceitável em ordem e atualizada,
devendo ser observados, inclusive, os critérios de preservação nos períodos de inatividade;



II - Realizar um Voo de Teste (Flight Test) para avaliação das condições técnicas e operacionais da aeronave, devendo ser emitido o respectivo
Relatório de Voo de Teste, de acordo com o estabelecido no Manual de Operação ou em outro manual, conforme aplicável para o modelo da
aeronave; e 
III - No caso de IAM ou RCA vencidos: Para aeronave que opere segundo o RBHA 91 ou segundo o RBAC 135 não registrada na categoria
TPR, deve ser realizada e declarada uma IAM, de acordo com o estabelecido no RBHA 91.403(e). Para aeronave que opere segundo o RBAC
121 ou segundo o RBAC 135 registrada na categoria TPR, deverá ser emitido um Relatório de Condição de Aeronavegabilidade – RCA (F-244-
01), de acordo com o estabelecido no RBHA 91.403(d) e na IS 21.181-001. Atestar IAM ou RCA, neste caso, significa que, além das
informações verificadas normalmente em uma IAM ou um RCA, foi verificado o cumprimento dos parágrafos I e II acima e que essa
verificação está devidamente registrada e disponível a eventuais inspeções da ANAC.
 

4. Interdição e desinterdição de aeronave – Código “X”
Observar as instruções dispostas na Instrução Normativa nº 8 (link) disponível na biblioteca digital da ANAC na internet.
 

5. Regularização da Situação do CA
Após a apresentação das informações requeridas, a ANAC regularizará a situação da aeronave com a atualização das telas do SACI, e o RAB, se

necessário, emitirá um novo CA.

Código S1 – A regularização da aeronave deve ser realizada conforme procedimentos definidos na IS 43.13-004 e os processos de trabalho
"Analisar Solicitação para Início de Reparo" e "Analisar Solicitação para Liberação de Aeronave após Reparo" do MPR/SAR-245;
Código S3 e S4 – A regularização da aeronave deve ser realizada pela GTRAB conforme procedimentos definidos no MPR/SAR-181;
Códigos S6 e S7 – A regularização da aeronave deve ser realizada por meio da tela do SACI: SIAC » Aeronave » Pendência »
Alterar, preenchendo os campos: "Cumprimento" com o documento (protocolo) comprovou a regularização da aeronave e "Data de
Cumprimento" com a data da revogação da suspensão.
Código S8 – O operador de uma aeronave que opera segundo as regras do RBHA 91 ou segundo RBAC 135 não registrada na categoria TPR,
deve apresentar uma Declaração de Inspeção Anual de Manutenção – DIAM que deve ser analisada conforme o processo de trabalho
"Processar Declaração de Inspeção Anual de Manutenção" do MPR/SAR-245. O operador de aeronave que opera segundo as regras do RBAC
121 ou segundo o RBAC 135 registrada na categoria TPR, deve apresentar um Relatório de Condição de Aeronavegabilidade – RCA  (F-244-
01) que deve ser analisada conforme o processo de trabalho "Analisar Relatório de Condição de Aeronavegabilidade (RCA) de Aeronaves TPR
ou TPN" do MPR/SAR-244.
Código V – O operador de uma aeronave que opera segundo as regras do RBHA 91 ou segundo RBAC 135 não registrada na categoria TPR,
deve apresentar uma solicitação de Revalidação de Certificado de Aeronavegabilidade, por meio do formulário F-145-01, que será analisada de
acordo com o processo de trabalho "Analisar Solicitação de Revalidação de Certificado de Aeronavegabilidade" do MPR/SAR-145. O
operador de aeronave que opera segundo as regras do RBAC 121 ou segundo o RBAC 135 registrada na categoria TPR, deve passar por uma
Vistoria Técnica Especial.
Código C6 ou C8 – Após a demonstração da realização dos procedimentos definidos no item 8.3.1 desta ITD.
Código P - Após transcorrido o prazo definido em processo administrativo sancionador.

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

HÉLIO TARQUÍNIO JÚNIOR
Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada

 

Documento assinado eletronicamente por Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em 09/01/2020, às 14:52, 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 http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 3890243 e o código CRC
B1CE5362.
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