
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 
 
 

ENTRE O 
 
 

ESCRITÓRIO FEDERAL DE AVIAÇÃO CIVIL DA SUÍÇA 
 
 

E A 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, BRASIL 
 
 

PARA 
 
 

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL



 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 
ENTRE O 

ESCRITÓRIO FEDERAL DE AVIAÇÃO CIVIL DA SUÍÇA 
E A 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, BRASIL 
PARA 

PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL 
 
 
O Escritório Federal de Aviação Civil (FOCA) da Suíça e a Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) da República Federativa do Brasil (os Participantes), 
 
Desejando promover a segurança da aviação e a qualidade e compatibilidade 
ambiental e facilitar o intercâmbio de produtos aeronáuticos civis; 
 
Observando preocupações comuns para a operação segura de aeronaves 
civis; 
 
Reconhecendo a tendência emergente em direção ao projeto, produção e 
intercâmbio multinacionais de produtos aeronáuticos civis; 
 
Desejando aprimorar a cooperação e aumentar a eficiência em questões 
relacionadas à aviação civil e sua segurança; 
 
Considerando a possível redução do ônus econômico imposto à indústria da 
aviação e aos operadores por inspeções técnicas, avaliações e testes 
redundantes; 
 
Reconhecendo que os padrões e sistemas para aprovações de 
aeronavegabilidade e certificação ambiental ou aceitação de produtos 
aeronáuticos civis são suficientemente semelhantes para tornar viável este 
Memorando; 
 
Reconhecendo o benefício mútuo de procedimentos aprimorados para a 
aceitação recíproca de aprovações e testes no que concerne à 
aeronavegabilidade, proteção ambiental, instalações de manutenção de 
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aeronaves e aeronavegabilidade continuada; 
 
Reconhecendo que qualquer aceitação recíproca precisa oferecer uma 
garantia de conformidade com os regulamentos ou padrões técnicos 
aplicáveis equivalentes à garantia oferecida pelos procedimentos do próprio 
Participante; 
 
Reconhecendo que tal aceitação recíproca também requer confiança de cada 
Participante na confiabilidade contínua das avaliações de conformidade do 
outro Participante; 
 
Reconhecendo os respectivos compromissos dos Participantes no âmbito de 
acordos ou arranjos bilaterais, regionais e multilaterais que tratem da 
segurança da aviação civil e compatibilidade ambiental; 
 
Considerando o Acordo entre a Confederação Suíça e a Comunidade Europeia 
sobre Transporte Aéreo, assinado em 21 de junho de 1999; 
 
Considerando a participação plena da Suíça no Conselho de Administração da 
Agência para a Segurança da Aviação da União Europeia (doravante 
denominada "EASA"), com base na Decisão 3/2006 de 27 de outubro de 2006 
do Comitê de Transporte Aéreo da Comunidade / Suíça; 
 
Considerando o Acordo sobre a Segurança da Aviação Civil entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a União Europeia, assinado em 14 de 
julho de 2010 (o Acordo); 
 
Antecipando os benefícios mútuos da celebração de um acordo semelhante 
sobre Segurança da Aviação Civil entre o FOCA e a ANAC; 
 
Considerando os benefícios mútuos da celebração de um acordo 
correspondente sobre Segurança da Aviação Civil entre o FOCA e a ANAC, 
com base na aplicação mutatis mutandis das disposições do Acordo, que é 
adotado por incorporação neste Memorando, incluindo a coordenação de 
quaisquer decisões tomadas e reuniões realizadas por organismos 
estabelecidos por esses acordos, onde for apropriado; 
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Atingiram o seguinte entendimento:  

ARTIGO I 

PROPÓSITO DESSE MEMORANDO  

1. Reconhecer os benefícios mútuos da celebração de um acordo que 
refletirá os elementos técnicos relacionados à segurança da aviação 
contidos no Acordo; 

2. Facilitar o reconhecimento e a aceitação por cada Participante das 
aprovações e testes do outro Participante no que diz respeito a 
aeronavegabilidade, proteção ambiental, instalações de manutenção de 
aeronaves, aeronavegabilidade continuada, e outras áreas cobertas pelo 
Acordo identificadas no Artigo II; e 

3. Proporcionar cooperação para manter um nível equivalente de segurança 
e objetivos ambientais no que diz respeito à segurança da aviação. 

ARTIGO II 

PRINCÍPIOS  

1. Os Participantes concordam que elementos técnicos similares 
relacionados à segurança da aviação aos contidos no Acordo sobre a 
Segurança da Aviação Civil entre a República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Europeia, assinado em 14 de julho de 2010, em anexo, 
adotado por incorporação a este Memorando, bem como seus 
Procedimentos de Implementação, serão aplicados administrativamente 
pelos Participantes, sujeitos às interpretações e procedimentos 
apresentados no Anexo I deste Memorando.  

1.(a) A aeronavegabilidade e a certificação ambiental das aeronaves EASA, 
nos termos deste Memorando, seguirão os Procedimentos de 
Implementação Técnica - TIP estabelecidos entre a ANAC e a EASA no 
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âmbito do Acordo. As aeronaves não-EASA serão tratadas caso a caso 
entre a ANAC e o FOCA. 

1. (b) A certificação e o monitoramento de organização de manutenção de 
acordo com este Memorando seguirão o Guia do Anexo de Manutenção - 
MAG estabelecido entre a ANAC e a EASA no âmbito do Acordo. O MAG 
deve ser aplicado considerando as disposições apresentadas no Anexo I 
deste Memorando. O FOCA reconhece as aprovações da EASA para 
organizações de manutenção com base no Brasil emitidas de acordo com 
o Acordo. 

2. Salvo especificação em contrário, este Memorando se aplicará, por um 
lado, ao território da Suíça e, por outro, ao território da República 
Federativa do Brasil. 

3. O FOCA tomará todas as medidas necessárias para garantir a aplicação 
tempestiva de todos os requisitos regulamentares relevantes da União 
Europeia em matéria de segurança da aviação, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no Acordo entre a Confederação Suíça e a 
Comunidade Europeia sobre Transporte Aéreo, assinado em 21 de junho 
de 1999. 

 

ARTIGO III 

DEFINIÇÃO 

Para aplicar este Memorando, quando o texto do Acordo, incluindo o seu TIP 
e o MAG, se referir a “Agente Técnico”, significa para os propósitos deste 
Memorando, para a República Federativa do Brasil, a ANAC e, para a Suíça, a 
EASA. 

ARTIGO IV 
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ENTENDIMENTOS ADICIONAIS 

Após a incorporação no Acordo entre a Confederação Suíça e a Comunidade 
Europeia sobre Transporte Aéreo, assinado em 21 de junho de 1999, de atos 
legais que estendam a competência da EASA a operações aéreas, 
licenciamento de tripulação de voo e aprovação de dispositivos sintéticos de 
treinamento, ou a quaisquer outras áreas, os Participantes poderão decidir 
sobre anexos adicionais a este Memorando, incluindo disposições 
transitórias, específicos para cada área, de acordo com o procedimento do 
Artigo X deste Memorando. 

ARTIGO V 

EFEITO EM OUTROS ACORDOS 

Exceto quando especificado em contrário em futuros anexos ou exigido pelas 
obrigações da Suíça nos termos do Acordo entre a Confederação Suíça e a 
Comunidade Europeia sobre Transporte Aéreo, assinado em 21 de junho de 
1999, as obrigações contidas em acordos concluídos por qualquer 
Participante com um terceiro país não terão efeito em relação ao outro 
Participante em termos de aceitação dos resultados dos procedimentos de 
avaliação da conformidade no ou pelo terceiro país. 

ARTIGO VI 

AUTORIDADES COMPETENTES  

1. Autoridades competentes com respeito a aprovações de projeto,  

para a República Federativa do Brasil: a ANAC. 
para a Suíça: a EASA. 

2.  Autoridades competentes com respeito a certificação inicial e supervisão 
de Organizações de Produção,  
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para a República Federativa do Brasil: a ANAC. 
para a Suíça: o FOCA. 

3. Autoridades competentes com respeito a certificação inicial e supervisão 
de Organizações de Manutenção,  

para a República Federativa do Brasil: a ANAC. 
para a Suíça: o FOCA. 

ARTIGO VII 

DIFERENÇAS DE INTERPRETAÇÃO OU APLICAÇÃO 

Qualquer diferença em relação à interpretação ou aplicação deste 
Memorando será resolvida mediante consulta entre os Participantes. 

 

ARTIGO VIII 

CONSULTA 

1. Cada Participante pode, a qualquer momento, solicitar uma reunião com 
o outro Participante para os propósitos de consulta sobre qualquer 
assunto relacionado a este Memorando. Os Participantes empreenderão 
todos os esforços razoáveis para acomodar essas solicitações. 

2. Os Participantes concordam que as comunicações entre si para a 
implementação do Acordo deverão ser tratadas pelas autoridades 
competentes de acordo com o Artigo VI deste Memorando. Além disso, o 
FOCA aceita informações do Ministério das Relações Exteriores da 
República Federativa do Brasil e a ANAC aceita informações do 
Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça ou da Comissão 
Europeia, quando aplicável. O Artigo 7 do Acordo deve ser interpretado 
em conformidade com essa disposição. 
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ARTIGO IX 

PONTO DE CONTATO 

Os Participantes designam como seus respectivos endereços para contato: 

1. Para a ANAC: 

1. (a) para assuntos relativos a aprovações de projeto e Organizações de 
Produção: 

Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR) 
Setor Comercial Sul, Quadra 09, Torre A, Ed. Parque Cidade Corporate - 
Lote C - Brasília, DF 
CEP 70297-400 
Telefone: + 55 (61) 3314-4847 
E-mail: air.agreements@anac.gov.br 
Internet: www.anac.gov.br 
 

1. (b) para assuntos relativos a Organizações de Manutenção: 

Superintendência de Padrões Operacionais (SPO) 
Telefone: + 55 (61) 3314-4846 
E-mail: gtno.spo@anac.gov.br 
Internet: www.anac.gov.br    
 

2. Para o FOCA: 

Federal Office of Civil Aviation of Switzerland (FOCA) 
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen 
Endereço postal: 3003 Berna, Suíça 
Telefone: +41 (0)31 325 80 39/40 
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Fax: +41 (0)31 325 80 32 
E-mail: info@bazl.admin.ch 
Internet: www.aviation.admin.ch 

ARTIGO X 

 EMENDA 

1. Os Participantes podem alterar por escrito este Memorando por 
consentimento mútuo. 

2. Com o objetivo de garantir uma aplicação coerente dos elementos 
técnicos semelhantes contidos no Acordo e neste Memorando, os 
Participantes devem, imediatamente após emendas terem sido propostas 
ao Acordo, iniciar um procedimento com o objetivo de identificar as 
emendas correspondentes que devem ser feitas, quando possível, neste 
Memorando e que devem entrar em vigor ao mesmo tempo que as 
emendas ao Acordo. 

3. Uma emenda a este Memorando entrará em vigor na data da última 
notificação por escrito de um Participante ao outro Participante com esse 
objetivo. 

ARTIGO XI 

DESISTÊNCIA E DENÚNCIA 

1. Qualquer Participante pode denunciar este Memorando a qualquer 
tempo mediante notificação por escrito para o outro Participante com 
uma antecedência de seis meses, a menos que a referida notificação 
tenha sido retirada por consentimento mútuo entre os Participantes antes 
do término do prazo de notificação de seis meses. 
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2. Após a denúncia deste Memorando, cada Participante deve manter a 
validade de quaisquer Aprovações de Aeronavegabilidade, Aprovações 
Ambientais ou certificados emitidos sob este Memorando antes de seu 
término, sujeito ao cumprimento contínuo das leis e regulamentos 
aplicáveis daquele Participante. 

ARTIGO XII 

DATA DE EFETIVIDADE E ASSINATURA  

1. Este Memorando entrará em vigor na data da última assinatura. 

2. Ao entrar em vigor, este Memorando revoga automaticamente a versão 
anterior assinada em 27 de agosto de 2018. 

EM FÉ DE QUE, os abaixo-assinados, representantes devidamente 
autorizados dos respectivos Participantes, assinaram o presente Memorando 
de Entendimento no idioma inglês. 

  
 

PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 
AVIAÇÃO CIVIL - BRASIL 

 PELO ESCRITÓRIO FEDERAL DE 
AVIAÇÃO CIVIL DA SUÍÇA  

   
Original Assinado por  Original Assinado por 

 
Juliano Alcântara Noman 

  
Christian Hegner  

 
 

 
Diretor Presidente 

 

 
Diretor Geral  

 
Data de assinatura: 29/10/2020                      

  
Data de assinatura: 25/11/2020                      

 

Original assinado na versão em língua inglesa 



 

 11 

Anexo I 
 

Aprovação de  
Organizações de Manutenção 

 
1. Esse Anexo fornece orientações para a aprovação inicial, renovação e 
alteração dos certificados de organizações de manutenção nos termos deste 
Memorando. 
2. O reconhecimento por uma Autoridade de uma organização de 
manutenção sob a jurisdição da outra Autoridade será baseado na 
organização de manutenção: 
 

(a) possuir um certificado/aprovação dessa outra Autoridade para 
desempenhar funções de manutenção; e 
 
(b) adotar um Suplemento ao manual da organização de 
manutenção/exposição da organização de manutenção que cubra, no 
mínimo, as Condições Especiais estabelecidas no Apêndice B1 ao 
Anexo B do Acordo, com as alterações que lhe forem introduzidas 
periodicamente. 

 
 
3. Interpretação para o Guia do Anexo de Manutenção - MAG 
estabelecido entre a ANAC e a EASA 

 
3.1. A ANAC e o FOCA concordaram que o MAG mais recente estabelecido 
entre a ANAC e a EASA fornece os procedimentos para aprovação e 
monitoramento das organizações de manutenção sob este Memorando, 
considerando que: 
 

(i) As organizações de manutenção certificadas conforme RBAC 145 
localizadas no Brasil aprovadas sob o Parte 145 da EASA e que 
atendam aos requisitos da Seção B do MAG estabelecido entre a 
ANAC e a EASA são aceitáveis para o FOCA. Todas as certificações, 
renovações e emendas às aprovações sob o Parte 145 da EASA 
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realizadas pela ANAC sob o Acordo são consideradas aceitáveis 
pelo FOCA. Os manuais da organização de manutenção e um 
Suplemento da EASA são aceitáveis para o FOCA uma vez 
aprovados pela ANAC, em conformidade com o Acordo; 

(ii) Organizações de Manutenção Aprovadas (OMA) localizadas na 
Suíça aprovadas de acordo com o Parte 145 da EASA e que 
atendam aos requisitos listados na Seção C do MAG estabelecido 
entre a ANAC e a EASA são aceitáveis para a ANAC. Os manuais da 
AMO e o Suplemento da ANAC são aceitáveis para a ANAC, uma 
vez aprovadas pelo FOCA, em conformidade com este Memorando. 

 
3.2 Para os propósitos deste Memorando, o MAG estabelecido entre a ANAC 
e a EASA será aplicado da seguinte forma:  
 

(i) As organizações de manutenção aprovadas incluem as OMAs 
aprovadas pelo FOCA localizadas na Suíça; 

(ii) As funções da "Autoridade de Aviação" ou "NAA" serão 
desempenhadas pelo FOCA;  

(iii) As referências à jurisdição de um Estado-Membro da UE devem ser 
lidas como jurisdição da Suíça; 

 

3.3 Verificação de conformidade com as Condições Especiais da ANAC 
realizada pela EASA 
 
3.3.1 Os Participantes reconhecerão os resultados do monitoramento 
realizado pela EASA do cumprimento pelo FOCA com os termos e 
procedimentos do Guia do Anexo de Manutenção estabelecido entre a ANAC 
e a EASA, incluindo as Condições Especiais da ANAC, conforme 
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implementadas no âmbito deste Memorando, onde a EASA tiver concordado 
com a FOCA para realizar esse monitoramento. 

3.3.2 Para os propósitos do monitoramento referido em 3.3.1, os 
Participantes esperam que a EASA utilize o modelo de relatório contido na 
Seção A, Parte V, Apêndice 6 (“Relatório de Visita a NAA de Estado-Membro”) 
do Guia do Anexo de Manutenção estabelecido entre a ANAC e a EASA.  

3.4  Sistema de Inspeção por Amostragem (SIS) da ANAC na UE 

3.4.1 As visitas do Sistema de Inspeção por Amostragem realizadas pela 
ANAC na UE serão expandidas para incluir o FOCA e as Organizações de 
Manutenção Aprovadas que possuam uma Aprovação conforme RBAC 145 na 
Suíça. Os procedimentos da Seção A, Parte II, item 5 do MAG serão aplicados 
a essas visitas e os Participantes informarão a EASA conforme previsto. 

3.5  Sistema de Inspeção por Amostragem (SIS) da EASA no Brasil 

3.5.1 As visitas do Sistema de Inspeção por Amostragem realizadas pela EASA 
no Brasil conduzidas conforme o Acordo e seu MAG, bem como os resultados 
correspondentes, são aceitáveis para o FOCA. 

 
3.6. Seção C: Processo de Aprovação para Organizações de Manutenção 
localizadas na Suíça 
 
3.6.1 O requerimento para Aprovação Inicial, Continuação e Alteração deve 
ser feito pelo solicitante utilizando o Formulário da ANAC F-143-17, 
disponível em https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/Form/Form.asp.  

3.6.2 As seguintes partes do MAG estabelecido entre a ANAC e a EASA, Seção 
C, não se aplicam no âmbito deste Memorando: 

 
(i) Parte I, Item 4.9;  
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(ii) Parte II, Item 4.6;  

(iii) Parte III, Item 2.7. 

3.6.3 Para aprovação inicial e renovação, o solicitante deve submeter a 
documentação contendo comprovante de pagamento da taxa aplicável de 
acordo com as instruções contidas no site da ANAC:   
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aeronaves/how-to-
obtain-the-certification-of-foreign-maintenance-organization-in-brazil-
except-canada-and-eu-member-states 
 
3.6.4 Na Parte I, Seção “4 Ações da NAA / ANAC”, item 4.1, o FOCA deve 
enviar ao Grupo Foreign 145 da ANAC, além do formulário de requerimento, 
o comprovante de pagamento da taxa para aprovação inicial. No item 4.2, o 
Grupo Foreign 145 da ANAC, ao receber a documentação, deve notificar o 
FOCA para a continuação do processo.  

3.6.5 Na Parte II, Seção “4 Ações da NAA / ANAC”, item 4.4, o FOCA deve 
enviar ao Grupo Foreign 145 da ANAC, além do formulário de requerimento e 
da carta de aprovação, o comprovante de pagamento da taxa para renovação 
de aprovação.  

3.6.6 A ANAC deve notificar o FOCA se o solicitante não efetuar o pagamento 
da taxa no prazo de 60 dias após o recebimento da documentação. Nesses 
casos, a ANAC deve solicitar ao FOCA a revogação da carta de aprovação do 
Suplemento. 

3.6.7 Apêndice 2: Exemplo de Suplemento da ANAC. O primeiro parágrafo da 
página de rosto deve ser alterado para ter a seguinte redação: 

 
“A conformidade com o MOE aprovado pelo FOCA em conjunto com o 
Suplemento da ANAC aprovado forma a base por meio da qual uma OMA 
pode exercer os privilégios de manutenção nos termos do Memorando de 
Entendimento estabelecido entre a ANAC e o FOCA”. 
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3.6.8 Modelo de Carta de Aprovação. Para a aprovação do Suplemento da 
ANAC, o FOCA deve utilizar o Modelo de Carta de Aprovação presente no 
formulário F-143-19, disponível em: 
 https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/Form/Form.asp. 


