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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD - 181-04 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Reserva de Marcas na área virtual destinada à obtenção de Reserva de Marcas das aeronaves. 

2. CANCELAMENTO 

Não aplicável. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha o processo “Processar manualmente reserva de marcas ou sua renovação” 

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

Aeronáutico Brasileiro”. 

4. OBJETIVO 

Estabelecer procedimentos para utilização do sistema SACI na funcionalidade Reserva de Marcas, 

bem como orientar a utilização do Reserva de Marcas online no Portal da ANAC. 

5. APLICABILIDADE 

Aplica-se a todo servidor que irá trabalhar com Reserva de Marcas no Registro Aeronáutico 

Brasileiro. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CPF Cadastro de Pessoa Física 

GRU Guia de Recolhimento da União 

MPR Manual de Procedimentos 

PMD Peso máximo de decolagem 

RAB Registro Aeronáutico Brasileiro 

SACI Sistema Integrado de Informações de Aviação Civil 

SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

TFAC Taxa de fiscalização de Aviação Civil 

 

6.2. Definições 

Não aplicável. 
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7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

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

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Introdução 

 

O primeiro passo antes de registrar uma aeronave pela primeira vez no Brasil é reservar as marcas. 

 

A Reserva de Marcas é um dos serviços oferecidos pelo Registro Aeronáutico Brasileiro, por meio 

do endereço eletrônico: http://www2.anac.gov.br/rab/servicos/reserva_marca.asp. 

 

A seguir a figura referente ao Portal da Reserva de Marcas online:

 

 
Figura 01 – Portal de Reserva de Marcas 

8.2. Para efetuar uma Reserva de Marcas 

Para Reservar as Marcas o interessado deverá escolher a opção Reservar Marcas e será direcionado 

para o endereço eletrônico: 

http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmVerificarDisponibilidade.asp, conforme demonstrado 

na figura a seguir: 

http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmVerificarDisponibilidade.asp
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Figura 02 – Reserva de Marcas 

Nesta etapa o interessado poderá verificar a disponibilidade das marcas que deseja reservar. Ele terá 

de preencher dois campos: “as marcas desejadas de e até” e a “categoria de registro”. Se ele desejar 

reservar marcas para somente uma aeronave, deverá repetir as marcas nos dois campos, se for um 

conjunto de marcas, poderá escolher uma sequência, por exemplo de PT-XAC até PT-XAZ. A 

categoria de registro poderá ser escolhida, entre as possibilidades apresentadas no campo “categoria 

de registro”. Assim o interessado poderá reservar marcas para uma ou mais aeronaves ao mesmo 

tempo. 

Finalizada a escolha das marcas, o interessado deverá preencher um formulário simples. A primeira 

escolha será o tipo de usuário: empresa aérea, importador, usuário e fabricante. Depois terá de 

preencher o campo de número 1 referente aos dados do requerente, tais como: nome do interessado, 

qualificação (proprietário ou representante legal), tipo de pessoa (física ou jurídica), número do 

CPF ou do CNPJ, número da identidade, endereço, telefone, cidade, e-mail, entre outros. Na 

sequência terá de preencher o campo de número 2 referente aos dados da aeronave, tais como: 

modelo, fabricante, número de série, PMD, Categoria Estrangeira e nome do operador. Concluirá a 

reserva com a leitura dos termos e condições de uso e deverá assinalar que o campo: “Eu li os 

termos e desejo emitir/validar a minha Certidão de Reserva de Marcas”. Depois de preencher 

todos os campos, poderá efetuar a sua reserva de marcas. 

Assim que o interessado concluir a reserva, receberá um e-mail com a CERTIDÃO DE RESERVA 

DE MARCAS. Essa certidão virá com a observação certidão pendente de pagamento. 

8.3. Para gerar a GRU 
 

Para gerar a GRU simples, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico:  

https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=ApresentarDadosServico&idServico

=1836, conforme demonstrado na figura a seguir: 

https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=ApresentarDadosServico&idServico=1836
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=ApresentarDadosServico&idServico=1836
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Figura 03 – Guia de Recolhimento da União 

O código referente à reserva de Marcas nos serviços do Registro Aeronáutico Brasileiro é o 4180 e 

atualmente o valor unitário é de R$ 79,51 (setenta e nove reais e cinquenta e um centavo). 

Nesta tela o interessado terá de preencher quantidade de documentos a serem pagos (o número 

corresponde ao número de reserva de marcas feitas no sistema online) e os dados do contribuinte, 

como CNPJ ou CPF e o nome do contribuinte. Para concluir, deverá apertar a tecla confirmar. 

8.4. Para alocar o pagamento no sistema de Reserva de Marcas 

Com o boleto gerado, o contribuinte deverá pagar a GRU e enviar juntamente com o comprovante 

de pagamento a certidão da aeronave, para que um servidor do Registro Aeronáutico Brasileiro 

possa alocar o pagamento no sistema. Antigamente o sistema propiciava a alocação do pagamento 

pelo interessado por meio do endereço 

http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmInformarPagamento.asp. Quando o interessado 

consegue alocar o pagamento por meio do sistema, basta o servidor “aprovar” no sistema de reserva 

de marcas online. Quando o operador do sistema reserva de marcas clicar no botão informações, 

aparecerão no final da tela três opções: “aprovar”, “recusar” ou “voltar”, assim, para concluir a 

alocação do pagamento o servidor deverá escolher a opção “aprovar”. Porém, atualmente o sistema 

está instável e muitos usuários não estão conseguindo alocar o pagamento. Por isso, o interessado 

deverá mandar um e-mail para o rm@anac.gov.br juntamente com o comprovante de pagamento e a 

certidão da aeronave para que um servidor aloque o pagamento no sistema. 

http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmInformarPagamento.asp
mailto:rm@anac.gov.br
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Para que o servidor do Registro Aeronáutico Brasileiro aloque o pagamento no sistema, deverá 

acessar o endereço: http://intranet.anac.gov.br/sigec/lancamento/AlocaTFAC/AlocaTFAC.asp 

O servidor deverá alocar a TFAC utilizando o código de serviços de nº 4180, no campo 

“observação” deverá digitar as marcas da aeronave e no campo “nº do processo” o operador vai 

escrever o nº do processo. Esta informação está disponível no sistema SACI, ALTE, reserva de 

marca online, no filtro selecionar MARCA, depois da marca selecionada, clicando em informações 

aparecerão todos os dados da reserva e o número do processo estará disponível na segunda linha, 

logo abaixo da marca da aeronave. Esse número deverá aparecer no campo nº do processo no 

momento da alocação da TFAC. Esta informação também está disponível na CERTIDÃO DE 

RESERVA DE MARCAS, no final da página, no campo “número de validação junto à Anac”. 

Alocada a TFAC, basta clicar no botão “aprovar” no sistema SACI. Assim, o pagamento estará 

alocado e a reserva de marcas aprovada no sistema SACI, Reserva de Marcas. Assim que o 

operador do sistema clicar em ‘aprovar”, o sistema emitirá uma mensagem dizendo que foi 

aprovada, porém aparecerá uma página “página da web expirada”. Basta atualizar a página e 

consultar as marcas da aeronave que a operação estará concluída. 

8.5. Pedidos de alteração/modificação na Reserva de Marcas efetuada no sistema 

O Registro Aeronáutico Brasileiro não efetua modificações/alterações na Reserva de Marcas 

efetuada no sistema. Quando o interessado desejar modificar alguma informação na reserva, o RAB 

irá liberar as marcas para que o interessado efetue nova reserva no sistema. Quando o RAB liberar 

as marcas, elas ficarão disponíveis para que qualquer um possa utilizá-la, por isso o interessado 

deverá efetuar nova reserva assim que o RAB promover a liberação das marcas. Assim, o 

procedimento neste caso será responder ao pedido de modificação da reserva dizendo que “O 

sistema não permite alterações/modificações na reserva de marcas já realizada. É necessário 

efetuar uma nova reserva de marcas no sistema Reserva de Marcas online. Quando fizermos a 

liberação da reserva, ela ficará disponível para que qualquer um possa utilizá-la, então é 

importante que o interessado efetue nova reserva assim que efetuarmos a liberação. Avise-nos 

quando desejar que as marcas sejam liberadas”. 

8.6. Liberação de Reservas de Marcas 

No sistema SACI, ALTE, reserva de marca online, no filtro selecionar MARCA, depois da marca 

selecionada, clicando em informações aparecerão todos os dados da reserva. No final da tela 

aparecerão três opções: “aprovar”, “recusar” ou “voltar”. Para liberar as marcas basta clicar em 

“recusar”. Assim as marcas estarão liberadas. 

8.7. Renovação da Reserva de Marcas 

A reserva de marcas possui validade de um ano. Após esse período, caso o interessado deseje 

continuar com a reserva de marcas, deverá efetuar a renovação. Esta renovação é feita por meio do 

endereço http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmRenovaRM.asp, conforme ilustra a figura a 

seguir: 

http://intranet.anac.gov.br/sigec/lancamento/AlocaTFAC/AlocaTFAC.asp
http://www2.anac.gov.br/ReservaMarca/frmRenovaRM.asp
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Figura 04 – Renovação de Reserva de Marcas 

Como muitos usuários não estão conseguindo efetuar a renovação por meio do sistema, o RAB está 

liberando as marcas para que o interessado efetue nova reserva no sistema de Reserva de Marcas 

online. Depois que o interessado efetuar nova reserva no sistema, basta o operador aprovar a 

reserva. No sistema SACI, ALTE, reserva de marca online, no filtro selecionar MARCA, depois da 

marca selecionada, clicando em informações aparecerão todos os dados da reserva. No final da tela 

aparecerão três opções: “aprovar”, “recusar” ou “voltar”. A aprovação é feita por meio da opção 

“aprovar” do sistema. 

  

25 de outubro de 2016 

 

 

 

Luciana Ferreira da Silva 

Gerente Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro 


