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Instrução de Trabalho Detalhada 

ITD-244-02 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE 

1. TÍTULO 

Regulamento interno do Comitê Técnico da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada. 

2. CANCELAMENTO 

Este documento, em sua revisão 0, cancela e substitui a revisão 0 do Manual de Procedimento 

Interno – MPRI-900-16 de 28 de janeiro de 2016. 

3. REFERÊNCIAS 

Este documento detalha atividades do processo: “Acionar Comitê SAR/GGAC para Ações por 

Problemas de Manutenção” contido no MPR/SAR – 244 intitulado “Vigilância Continuada de 

Empresas de Transporte Aéreo”. 

4. OBJETIVO 

Estabelecer as rotinas relacionadas à realização da reunião do Comitê Técnico da Gerência-Geral de 

Aeronavegabilidade Continuada identificando seu escopo de atuação, constituição e funcionamento. 

5. APLICABILIDADE 

Esta ITD é aplicável para a realização de reuniões do Comitê Técnico da Gerência-Geral de 

Aeronavegabilidade Continuada. 

6. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

6.1. Siglas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

COA Certificado de Operador Aéreo 

GAEM Gerência de Engenharia de Manutenção 

GCVC Gerência de Coordenação de Vigilância Continuada 

GCTA Gerência de Operações de Empresas de Transporte Aéreo – 121 

GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

GIASO Gerenciador de Inspeções de Aeronavegabilidade e Segurança Operacional 

GOAG Gerência de Operações da Aviação Geral 

GTAR Gerência Técnica de Aeronavegabilidade 

ITD Instrução de Trabalho Detalhada 

PAC Plano de Ações Corretivas  

RBAC  Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RNC  Resumo de Não Conformidades 

RVSO Relatório de Vigilância da Segurança Operacional 
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SAR Superintendência de Aeronavegabilidade 

SEI Sistema de Eletrônico de Informações 

SPO Superintendência de Padrões Operacionais 

6.2. Definições 

Caráter consultivo: O Comitê Técnico da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, 

como implicação do atual Regimento Interno da ANAC, é um fórum de caráter consultivo, devendo 

se posicionar sobre pareceres relativos à suspensão, revogação ou cancelamento da certificação de 

uma empresa regida pelo RBAC 145, 135 ou 121. 

Despacho: Documento a ser emitido pelo Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR 

afetada responsável pela supervisão da empresa, que referenciará o e-mail-ATA e o RVSO, de 

forma a subsidiar o encaminhamento do pedido de suspensão à SPO.  

E-mail-ATA: Registro sucinto dos eventos discutidos durante a reunião do Comitê Técnico da 

GGAC e das decisões tomadas.  

GTAR afetada: Gerência Técnica de Aeronavegabilidade responsável pela supervisão da empresa 

objeto da convocação do Comitê, na qual está lotado o líder da equipe auditora que realizou o 

processo de avaliação que motiva o parecer favorável de suspensão, revogação ou cancelamento dos 

certificados de operadores aéreos. 

Membro: Consideram-se membros do Comitê Técnico da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade 

Continuada, as pessoas previstas no item 8.2.  

Organização da reunião: A reunião do Comitê deve ser realizada pela área de aeronavegabilidade 

afetada. A organização deve ser realizada da forma menos burocrática possível sendo que o 

documento que formalizará a reunião será a ATA, preparada durante realização da referida reunião.  

Participante:  São participantes da reunião os membros do Comitê ou seus representantes que 

estiverem presentes, bem como os convidados indicados e presentes. Durante as discussões dos 

assuntos em pauta, todos os participantes terão direito a palavra, respeitada a ordem em que esta foi 

solicitada.  

Processo de avaliação: Toda atividade fiscalizatória em que são avaliadas as condições de 

continuidade de atendimento de requisitos por parte de um ente regulado. Podem ser auditorias de 

acompanhamento, para inclusão de novos itens de manutenção nas Especificações Operativas, etc.  

RNC: Resumo de não conformidades constatadas durante a ação de fiscalização realizada pela 

equipe de servidores e entregue ao responsável pela empresa ao final da ação de fiscalização.  

RVSO: Relatório de Vigilância da Segurança Operacional, gerado pelo sistema de inspeções 

GIASO, regido pelo Auditor Líder da ação de fiscalização realizada, que vai consubstanciar uma 

proposta de suspensão do COA de um operador RBAC 121 ou 135, ou do COM de uma 

organização de manutenção regida pelo RBAC 145. 

7. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 MPR/SAR – 244 – Vigilância Continuada de Empresas de Transporte Aéreo 

 RBAC 121  Regulamento Brasileiro de Aviação Civil n° 121 
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 RBAC 135  Regulamento Brasileiro de Aviação Civil n° 135 

 RBAC 145  Regulamento Brasileiro de Aviação Civil n° 145 

8. DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES 

8.1. Natureza e atribuições do Comitê  

O Comitê Técnico da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada é um fórum de caráter 

consultivo, devendo se posicionar sobre pareceres relativos à suspensão, revogação ou 

cancelamento de certificados de operadores aéreos e organizações de manutenção, com base nas 

informações obtidas durante os respectivos processos de avaliação e em qualquer outra informação 

pertinente.  

Dentro do âmbito do RBAC 145, 121 e 135, o Comitê Técnico delibera processos onde a suspensão 

tem caráter ACAUTELATÓRIO, ou seja, a empresa tem o certificado suspenso pela ANAC sem 

dar ao operador o direito de defesa prévia. Trata-se de ato de prevenção promovido pela ANAC, 

quando da gravidade do fato, do comprovado risco à segurança de voo. As não conformidades que 

não impliquem em risco iminente à segurança de voo serão tratadas como não conformidades 

comuns de auditoria, com direito de defesa prévia, podendo culminar em suspensão de caráter 

PUNITIVO do certificado de operador aéreo.  

A consulta ao Comitê Técnico da Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada nos casos de 

suspensão de serviços sem que haja a suspensão do certificado de organizações de manutenção 

regidas pelo RBAC 145 é facultativa, conforme julgamento da GTAR afetada.  

8.2. Constituição  

O Comitê Técnico pode ser constituído pelos seguintes membros, respeitado o quórum mínimo 

previsto em 8.3: 

a) Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada ou Substituto Legal; 

b) Gerente de Coordenação de Vigilância Continuada ou Substituto Legal; 

c) Gerente de Engenharia de Manutenção ou Substituto Legal; 

d) Gerente Técnico da área de aeronavegabilidade afetada ou seu Substituto Legal; 

e) Auditor Líder da equipe auditora;  

f) Líder Técnico da área de aeronavegabilidade afetada ou representante do mesmo;  

g) Membro do grupo de coordenação da aérea de aeronavegabilidade afetada - GCVC 121, GCVC 

135 ou GCVC 145, conforme a situação; 

h) Membros convidados.  

Os membros do comitê citados nas alíneas (a), (b), (c) e (d) terão direito a voz e voto, enquanto os 

demais terão apenas direito a voz.  

O Auditor Líder da ação de fiscalização não pode indicar outro representante para participar do 

Comitê em seu nome. 
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8.3. Funcionamento e convocação do Comitê  

O Comitê Técnico reúne-se após processo de avaliação das empresas aéreas que considere 

necessária a emissão de parecer favorável a suspensão, revogação ou cancelamento de seus 

certificados por uma equipe de servidores. 

No decorrer de uma auditoria, a equipe de auditoria pode chegar à conclusão da necessidade de 

propor a suspensão do certificado de uma empresa em face das não conformidades constatadas. 

Nesses casos a equipe de servidores deve, imediatamente, entrar em contato com o Gerente Técnico 

ou o Líder Técnico da área de aeronavegabilidade afetada para informar a ele essa recomendação. A 

realização da reunião do Comitê e elaboração dos relatórios de auditoria, etc., são atividades 

independentes que devem ser realizadas concomitantemente o que significa que uma atividade não 

deve impedir o andamento da outra. 

As comunicações à empresa (conteúdo, prazos) dependerão do resultado do Comitê.  

O Gerente Técnico ou o Líder Técnico, concordando com a recomendação da equipe de servidores, 

deve realizar imediatamente a convocação, através do Microsoft Outlook, de forma a constar na 

agenda de todos os membros do Comitê.  

A convocação do Comitê via Microsoft Outlook deverá incluir as seguintes informações: 

a) Pauta da reunião contendo um sumário sobre a situação da empresa avaliada; 

b) Horário em que será realizada a reunião do Comitê; 

c) Documentos relevantes para subsidiar a discussão do Comitê. Necessariamente deve ser 

encaminhada a RNC, acompanhada das evidências objetivas das não conformidades críticas ou 

documento congênere associado ao processo de avaliação.  

A reunião do Comitê deverá ocorrer, sempre que possível, em 2 (dois) dias úteis, após o retorno da 

equipe auditora ou do auditor líder à sede da sua GTAR afetada. No evento do Auditor Líder estar 

engajado em missão na semana posterior a da ação de fiscalização, a reunião deverá ocorrer no 

primeiro dia útil da semana seguinte, mesmo que para isso seja necessário a reprogramação de 

outras ações de fiscalização alocadas para o Auditor Líder. A reunião pode ser postergada caso a 

equipe necessite analisar material coletado na auditoria, que possa ser relevante ao parecer. Nesse 

caso a análise do material coletado é prioritária em relação às demais atividades da equipe, 

considerando a possível existência de risco à segurança de voo e eventual necessidade de 

providência administrativa de caráter acautelatório. 

A reunião do Comitê se dará através do Lync, ou de ferramenta que venha a substituí-la. Nos casos 

em que se julgue necessário, a reunião poderá ocorrer via videoconferência.  

A partir da convocação dos membros, estes têm até o início da reunião para comunicar a 

confirmação de sua presença, ou indicação de um representante bem como a indicação de 

convidados.  

Todas as decisões, definições e pareceres do Comitê, devem ser preferencialmente por consenso, 

porém, deve ser mantido, em ATA, registro do posicionamento individual de cada participante que 

se manifeste. No entanto, por iniciativa do Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, pode 

ser aberta votação para definição de uma resposta para os itens, mantendo-se sempre em ATA, 

registro do posicionamento individual de cada participante que se manifeste. Nesse caso a decisão 

será tomada por maioria simples dos votos dos participantes sendo que, dado o empate, a decisão 
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cabe ao Presidente da reunião, preservado o quórum mínimo de pelo menos três entre os membros 

com direito de voto abaixo, sendo imperativa a presença do Auditor Líder e do Gerente-Geral de 

Aeronavegabilidade Continuada:  

 Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada ou Substituto Legal;  

 Gerente de Coordenação de Vigilância Continuada ou Substituto Legal;  

 Gerente de Engenharia de Manutenção ou Substituto Legal;  

 Gerente Técnico da GTAR afetada ou Substituto Legal;  

8.3.1. Condução da reunião do Comitê  

A Presidência da reunião do Comitê caberá à Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada - 

GGAC ou Substituto Legal. 

Cabe ao Presidente a condução da reunião, procedendo a sua abertura, coordenação dos trabalhos e 

das discussões e o fechamento da reunião. É do Presidente a prerrogativa de conceder a palavra aos 

participantes da reunião respeitando a ordem em que esta for solicitada.  

No horário marcado para o início da reunião ou quando o Presidente entender que foi alcançado o 

número adequado de participantes, ele procederá à abertura da reunião informando a todos sobre o 

motivo da reunião, por exemplo: “Esse Comitê foi chamado para a discussão sobre o parecer 

favorável da equipe de servidores com relação à suspensão do operador aéreo (nome da empresa) 

em decorrência de (ação de avaliação realizada pela equipe de servidores)”.  

As decisões e definições se darão conforme previsto em 8.3. 

Após a discussão de todos os itens, o Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada inicia a 

discussão acerca do parecer dado pela equipe de servidores frente à análise das não conformidades 

da RNC e outras informações que possam ser levantadas e verificadas. Nesse ponto, cada 

participante dá seu parecer dizendo objetivamente: a) Se é favorável ou não a recomendação da 

equipe de servidores; b) Caso seja favorável, qual ou quais sistemas estão degradados a ponto de se 

recomendar a suspensão; e c) Necessidade ou não de nova auditoria antes da revogação da 

suspensão.  

A decisão do Comitê será tomada utilizando-se o mesmo critério de maioria simples usado na 

discussão de cada item da RNC.  

Finalizada essa discussão, o Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada encerra a reunião. 

8.3.2. Encaminhamento da decisão do Comitê  

Após o encerramento do Comitê, os seguintes passos deverão ser seguidos:  

a) O Auditor Líder preparará o e-mail-ATA (APÊNDICE 1), contendo as seguintes informações: 

participantes, local, data e horários, motivo da convocação, posição de cada participante e decisão 

tomada, consensuada ou votada. A título de padronização, o e-mail-ATA deverá ser encaminhado a 

todos os participantes do Comitê, copiando os GTAR e os líderes de área das GTAR e da GCVC, 

caso não tenham participado da reunião. Caso o Comitê tenha decidido pela suspensão da empresa, 

o email-ATA deve ser enviado também ao Superintendente de Aeronavegabilidade, para 

conhecimento; 

b) O Auditor Líder preparará o RVSO (no GIASO e copiando para o SEI) que embasou a formação 

do Comitê para o pedido de suspensão do COA ou COM. O RVSO deve ser desenvolvido 
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abordando as não conformidades por áreas, de forma a deixar inequívoca a degradação dos sistemas 

de controle da empresa;  

c) O Auditor Líder preparará o FOP 109 (no GIASO e copiando para o SEI) relativo à ação de 

fiscalização realizada indicando, no caso de decisão por suspensão, como data limite para correção 

das não conformidades a mesma data de emissão do FOP 109. Isso se deve a lógica de controle de 

não conformidades do GIASO. No caso de não ser decidido por suspensão, a data limite pode ser 

estabelecida conforme considerado adequado pela Equipe de Auditoria e pelo respectivo Gerente 

Técnico de Aeronavegabilidade ou outra orientação dada pelo Comitê; 

d) Nos casos de empresas 121 ou 135, caso seja decidido pela suspensão do COA, o Auditor Líder 

ou a Equipe Auditora deve preparar o Despacho (APÊNDICE 2) no SEI e atribuí-lo ao Gerente 

Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada. Esse despacho deve conter a solicitação de 

suspensão acautelatória e as ações requeridas para revogação; nos casos de empresa 145, caso seja 

decidido pela suspensão do COM, o Auditor Líder ou a Equipe Auditora deve preparar o Ofício no 

SEI e atribuí-lo ao Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada. Esse ofício deve 

informar as limitações ao escopo de manutenção aplicadas pela suspensão e as ações requeridas 

para revogação. 

e) Nos casos de empresas 121 ou 135, caso seja decidido pela suspensão do COA, o Gerente 

Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada deve assinar o Despacho e colocar o documento 

em um Bloco de Assinatura para que o GGAC possa assiná-lo eletronicamente. Além disso, o 

Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada deve enviar no SEI o processo para o 

GGAC, mantendo-o no SEI na GTAR afetada, pois o processo pode ter outras interações com o 

ente regulado; nos casos de empresa 145, caso seja decidido pela suspensão do COM, o Gerente 

Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada deve assinar o Ofício no SEI atribuí-lo ao pessoal 

administrativo para a expedição e atualização de sistemas. Em caso de suspensão de COM, o GTAR 

deve encaminhar à GAEM minuta de portaria para a publicação do ato. 

f) O GGAC deve assinar o despacho e deve enviar no SEI o processo para a GOAG (se for empresa 

135) ou para a GCTA (se for empresa 121).  

8.3.3. Do processo de revogação da suspensão  

No decorrer de um processo de revogação de suspensão cautelar, tão logo as não conformidades que 

impliquem em risco iminente à segurança de voo tenham sido sanadas, um parecer para a revogação 

da suspensão da empresa aérea deve ser emitido, independente de ainda restar outras não 

conformidades (desde que estas não afetem a segurança de voo). As não conformidades que não 

impliquem em risco iminente à segurança ganham prazo através de PAC submetido pela empresa e 

aceito pela ANAC.  

O descrito acima não se aplica se: a) A não conformidade tratar de pessoal requerido pelo RBAC 

119; ou b) Existir uma Ação Requerida de Demonstração listada no e-mail ATA que propôs a 

suspensão do COA, por exemplo uma Auditoria Recorrente, com não conformidade crítica 

constatada e parecer desfavorável à revogação da suspensão emitido pela equipe auditora. Deste 

modo, para revogar a suspensão o Gerente Técnico de Aeronavegabilidade da GTAR afetada deve 

enviar a proposta de despacho para o GGAC, que o encaminhará à SPO (para a GOAG se for 

empresa 135, ou para a GCTA se for empresa 121).  

8.3.4. Casos omissos e outras disposições  

Os casos omissos desta ITD serão apreciados e decididos, em primeira instância, pela plenária do 

Comitê e, em última instância, pelo Superintendente de Aeronavegabilidade. 
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9. APÊNDICE 

Apêndice 1 - E-mail-ATA do Comitê Técnico da GGAC 

Apêndice 2 - Despacho para suspensão 

 

28 de julho de 2017 

 

 

 

Hélio Tarquínio Júnior 

Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 
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APÊNDICE 1 - E-mail-ATA do Comitê Técnico da GGAC  

  

De: Auditor Líder  

Enviado: Dia da semana, xx de yyyy de 2016 HH:MM  

Para: Todos os membros do Comitê Técnico da GGAC  

Assunto: Comitê Técnico da GGAC - Situação Empresa GGAC Linhas Aéreas  

 

Srs.,  

  

Informo que, conforme previsto na ITD-244-02, reuniu-se o Comitê Técnico da GGAC, conforme 

dados abaixo:  

  

a) Data: xx/yy/zzzz  

b) Local: Vários, via Lync 

c) Assunto: Proposta da suspensão do Certificado de Operador Aéreo da empresa GGAC Linhas 

Aéreas  

d) Participantes: Listar todos os que participaram na reunião do dia xx/yy/zzzz  

  

  

Após as deliberações previstas na ITD-244-02, o Comitê Técnico da GGAC definiu-se de forma:  

  

 (   ) DESFAVORÁVEL à suspensão do Certificado de Operador Aéreo da empresa GGAC Linhas 

Aéreas   

(   ) FAVORÁVEL à suspensão Acautelatória do Certificado de Operador Aéreo da empresa GGAC 

Linhas Aéreas, tendo em vista a degradação dos seguintes sistemas de controle da empresa: 

(relacionar)      

A revogação da suspensão está ficará condicionada as seguintes ações:    

(  ) Ações Requeridas - Documental (Análise e Aceitação de PAC, Aceitação/Aprovação de 

Manuais XXXX; Cadastramento de Diretor de Manutenção);  

(  ) Ações Requeridas  - Demonstrações (Parecer Favorável em Relatório de Auditoria ou Vistoria 

de Aeronave ou Voo de Acompanhamento com Parecer Favorável/Visto).   

  

  

Att,  

  

Auditor Líder  
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APÊNDICE 2 - Despacho para suspensão  

  

Despacho no xx  

Interessado: GGAC Linhas Aéreas Processo: 000XX.XXXXXX/2016-XX  

  

Assunto: Encaminhamento de solicitação de suspensão do Certificado de Operador Aéreo da 

empresa GGAC Linhas Aéreas à Superintendência de Padrões Operacionais.  

  

Considerando os documentos juntados ao processo, e tendo em vista a decisão do Comitê Técnico 

da GGAC na reunião realizada em xx/yy/zzzz, solicito a suspensão acautelatória do Certificado de 

Operador Aéreo da empresa GGAC Linhas Aéreas (COA no xxx), tendo em vista a degradação dos 

seguintes sistemas de controle da empresa abaixo dos mínimos requeridos para a sua certificação 

junto a ANAC.  

  

(Listar os sistemas degradados, conforme definido na Reunião do Comitê)  

  

Caso a empresa GGAC Linhas Aéreas deseje entrar com pleito de revogação da suspensão deverão 

ser atendidas, no mínimo, as seguintes condições:  

  

(  ) Ações Requeridas - Documental: (Análise e Aceitação de PAC para tratamento das NCs; 

Aceitação/Aprovação dos Manuais XXXX; Cadastramento de Novo Diretor de Manutenção);  

(  ) Ações Requeridas - Demonstrações: (Parecer Favorável em Relatório de Auditoria ou Vistoria 

de Aeronave ou Voo de Acompanhamento).  

  

    Local e Data,  

  

  

--------------------------------------- 

Nome 

Gerência Técnica de Aeronavegabilidade - XX 

  

De acordo. Encaminhe-se à Superintendência de Padrões Operacionais (GOAG ou GCTA).  

  

 Local e Data,  

  

  

--------------------------------------- 

Nome 

Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 

  

 

  

 


