
 

Origem: SAR ANAC Página 1 de 3 

 

Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD - 181-03 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Análise da documentação e fornecimento do código do registro internacional pelo Registro 

Aeronáutico Brasileiro. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha as atividades do Processo de Trabalho “Gerar código de registro 

internacional” descrito no MPR/SAR 181 intitulado “Análise e Processamento de Demandas ao 

Registro Aeronáutico Brasileiro”. 

4. OBJETIVO 

 

Estabelecer procedimentos para a análise da documentação e fornecimento do código do registro 

internacional pelo Registro Aeronáutico Brasileiro. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se a todo servidor que for trabalhar no RAB. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

GTGI Gerência Técnica da Gestão de Informação 

MPR Manual de Procedimentos 

RAB Registro Aeronáutico Brasileiro 

RI Registro Internacional 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

 

6.2. Definições 

Não aplicável. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR 181 – Análise e Processamento de Demandas ao Registro Aeronáutico Brasileiro 

 Resolução ANAC nº 309 de 18 de março de 2014 – Regulamenta a aplicação da Convenção da 

Cidade do Cabo e seu protocolo relativo a questões específicas ao equipamento aeronáutico. 
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 Decreto nº 8.008 de 15 de maio de 2013 – Promulga a Convenção sobre garantias internacionais 

incidentes sobre equipamentos móveis e o protocolo à convecção sobre garantias internacionais 

incidentes sobre equipamentos móveis relativo a questões específicas ao equipamento aeronáutico, 

firmados na Cidade do Cabo, em 16 de novembro de 2001, e o ato final da conferência diplomática 

para a adoção da convenção e do protocolo e as declarações que a República Federativa do Brasil 

fez ao aderir à Convenção e ao Protocolo. 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

 

8.1. Inscrição 

 

O registro internacional - RI significa o serviço internacional de registro, conforme propósito da 

Convenção da Cidade do Cabo, promulgada pelo Brasil através do Decreto nº 8.008, de 15 de maio 

de 2013.  

 

O RI será estabelecido para a inscrição de: 

 

a) Garantias internacionais, garantias internacionais futuras e direitos e garantias não convencionais 

inscritíveis; 

b) Cessões e cessões futuras de garantias internacionais; 

c) Aquisições de garantias internacionais por meio de sub-rogações legais ou contratuais nos 

termos da lei aplicável; 

d) Notificações sobre garantias nacionais; e 

e) Subordinação de garantias mencionadas em qualquer dos itens anteriores. 

 

Cabe ressaltar que por “inscrição”, entende-se, quanto apropriado, a uma modificação, prorrogação, 

ou cancelamento de uma inscrição. 

8.2. Cadastramento Prévio 

Os interessados em inscrever garantias internacionais sobre bens aeronáuticos matriculados nos 

Brasil deverão cadastrar previamente, junto ao RAB, os representantes legais que poderão receber o 

Código de Autorização para Transmissão de Informações ao Registro Internacional através do 

protocolo digital. 

Este cadastro é pessoal e obrigatório. Sendo pessoal pode ser pessoa física ou jurídica, contudo, não 

poderá ser transferido para outra pessoa seu login e senha. 

A documentação de cadastro prévio deverá ser entregue ao Protocolo do Registro Aeronáutico 

Brasileiro ou ser enviado via postal para os endereços da Sede Rio de Janeiro ou Sede Brasília que 

constam no sítio eletrônico da ANAC. 

Tal documentação após recebida, será verificada e enviada digitalmente para o GTGI, o qual 

encaminhará e-mail ao requerente com login e senha para acessar o sistema SEI. 

8.3. Verificação da Documentação 

O requerente, após ser cadastrado, para solicitação do Código RI, deve assinar o Formulário de 

Obtenção de Código de Autorização para Transmissão de Informação ao Registro Internacional e 

reconhecer firma. Além do Formulário (Requerimento), o requerente deve apresentar procuração 

notorizada e consularizada, com tradução pública juramentada.  
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O requerente deverá remeter toda esta documentação através do sistema eletrônico, digitalizados em 

um único arquivo. 

Cabe ressaltar que o Registro Aeronáutico Brasileiro fornecerá o Código de Autorização para 

Transmissão de Informações ao Registro Internacional quando o bem aeronáutico sobre o qual foi 

constituída a garantia internacional inscritível no Registro Internacional: 

 

a) Estiver matriculado no Brasil ou estiver em processo de obtenção de matrícula no Brasil, ou seja, 

possua reserva de marca; e 

b) Constar da lista anexa ao formulário de obtenção junto à ANAC de Código de Autorização para 

Transmissão de Informações ao Registro Internacional, que elencará os bens aeronáuticos dentro 

das especificações do Protocolo e que estejam certificados no Brasil pela ANAC, salvo os 

isentos de certificação. Assim, diante a solicitação do código RI, que a solicitação deve observar 

a lista de bens aeronáuticos que se enquadram nos termos da Convenção da Cidade do Cabo e de 

seu Protocolo. 

Após verificação da documentação de solicitação de código RI, o requerente receberá e-mail com o 

código RI. 

O requerente terá um prazo de 20 (vinte) dias úteis para justificar por escrito a não utilização do 

Código RI ao Registro Aeronáutico Brasileiro. 

 

25 de outubro de 2016 
 

 

 

 

Luciana Ferreira da Silva 

Gerente Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro 


