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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-181-01 (Revisão 03)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

 
1.   TÍTULO
Análise de Processos de Matrícula junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro.

 
2.   CANCELAMENTO
Não aplicável. 

 
3.   REFERÊNCIAS
Esta instrução detalha as atividades do processo: Processar Demandas ao RAB quando estas requeiram a Matrícula de Aeronave. Este processo está
contido no MPR/SAR 181 intitulado “Análise e Processamento de Demandas ao Registro Aeronáutico Brasileiro”.

 
4.   OBJETIVO
Detalhar as instruções para a análise de processos de matrícula junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB.

 
5.   APLICABILIDADE
Este documento aplica-se a todo servidor que for trabalhar com análise de processos no RAB.

 
6.   SIGLAS E DEFINIÇÕES
6.1 Siglas

CA Certificado de Aeronavegabilidade
CBAer Código Brasileiro de Aeronáutica
CM Certificado de Matrícula
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CPF Cadastro de Pessoa Física
RAB Registro Aeronáutico Brasileiro
ROF Registro de Operações Financeiras
SACI Sistema Integrado de Informações de Aviação Civil
TFAC Taxa de Fiscalização de Aviação Civil
VTI Vistoria Técnica Inicial

6.2 Definições
Não aplicável.

 
7.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MPR/SAR 181 Análise e Processamento de Demandas ao Registro Aeronáutico Brasileiro
Lei nº 7.565/86 Código Brasileiro de Aeronáutica
Resolução ANAC nº 293 Dispõe sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências.

 
8.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
  8.1.  Introdução

A matrícula corresponde ao primeiro registro de uma aeronave no país. Como definido no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), a aeronave é
bem móvel e possui uma única matrícula vinculada ao Estado em que está em operação.

Com isso, a matrícula consiste no primeiro ato a ser registrado no livro de toda aeronave. Quando uma aeronave é exportada ou perecida, o Registro
Aeronáutico Brasileiro procede ao cancelamento da matrícula que é o último ato registrado no livro de uma aeronave.

Cada aeronave tem matrícula própria, que é inscrita por ocasião do primeiro registro no Brasil, que deve ser individualizada por meio de:

a. nome do fabricante;
b. modelo;
c. número de série; e 
d. marcas de nacionalidade e de matrícula.

O registro no RAB de aeronave anteriormente matriculada em outro país pode ser realizado somente após a comprovação, pelo requerente, da suspensão
ou cancelamento do registro estrangeiro mediante apresentação do documento emitido pela autoridade de aviação civil do respectivo país.

Todo processo de matrícula deverá ser requerido, preferencialmente, via formulário de requerimento padronizado do RAB.

As matrículas das aeronaves dividem-se em certificadas e experimentais, seguindo procedimentos diferentes.

8.2. Documentação necessária

O primeiro passo para efetivar a matrícula de qualquer aeronave, certificada ou experimental, é verificar se a mesma possui uma reserva de marcas válida.

Para entender sobre o processo de Reserva de Marcas, veja ITD-181-04.
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Em todos os processos os documentos dos interessados deverão constar nos autos.

8.2.1. Pessoa Física

Quando se tratar de pessoa física, são exigidos os seguintes documentos:

a. Cópia da cédula de identidade;
b. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
c. Declaração de residência, a ser apresentada conforme padrão disponibilizado no sítio da ANAC; e 
d. prova de condição de residente no País, se estrangeiro, quando aplicável.

8.2.2. Pessoa Jurídica

Quando se tratar de pessoa jurídica, são exigidos:

a. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores e/ou
procuradores;

b. decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil, exceto no caso de
aeronave experimental; e 

c. prova de inscrição válida no Cadastro Nacional e Pessoas Jurídicas – CNPJ.

8.2.3. Aeronave Certificada de Fabricação Nacional Verificar se há os seguintes documentos:

a. reserva de marcas válidas;
b. título de aquisição original;
c. nota fiscal do fabricante nacional (cópia simples ou 2ª via), quando o valor da operação não for expresso no título de aquisição da aeronave;
d. pagamento das taxas correspondentes – códigos 5204, 5181 e 5182;
e. certificado de seguro em nome do operador em conjunto com o comprovante de pagamento de prêmio;
f. devolução do certificado de aeronavegabilidade para aeronave recém fabricada.

8.2.4. Aeronaves Certificadas Importadas Verificar se há os seguintes documentos:

a. reserva de marcas válidas;
b. pagamento das taxas correspondentes – Códigos 5204, 5181 e 5182;
c. certificado de seguro em nome do operador em conjunto com o comprovante de pagamento de prêmio;
d. prova do cancelamento das marcas estrangeiras, do último país de registro, com informação do último proprietário registrado;
e. documentos relativos à liberação alfandegária: comprovante de importação e extrato de declaração de importação – conforme determinado pela

Secretaria da Receita Federal;
f. Bill of Sale original notarizada e consularizada com sua tradução pública juramentada;
g. contrato de arrendamento ou outros direitos de uso, quando houver, juntamente com o consentimento expresso do proprietário para o registro da

aeronave no RAB, quando a aeronave está vindo para registro no país, mas continuará com a propriedade estrangeira. No caso de inscrição de
contratos de direito de uso, será necessário pagar a TFAC correspondente ao código 5199 por número de páginas do contrato. Para contratos
redigidos em outros idiomas, faz-se necessária a apresentação da tradução pública juramentada;

h. Registro de Operações Financeiras – ROF do sistema de Registro Declaratório Eletrônico de capitais estrangeiros no país, nos casos definidos pelo
Banco Central do Brasil, como arrendamentos operacionais e mercantis e financiamentos com prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias;

i. original do certificado de aeronavegabilidade para exportação emitido pela autoridade de aviação civil do país exportador.

A finalização do processo de matrícula é a emissão dos Certificados de Matrícula – CM e de Aeronavegabilidade - CA, com fundamento no art. 109 § 2º
do CBAer. A emissão de ambos é conjunta, após a aprovação em VTI que é lançada no SACI. Não há a possibilidade de emissão somente do Certificado
de Matrícula para aeronaves que foram reprovadas em vistoria.

Caso a VTI não tenha sido lançada no sistema, o processo ficará parado, aguardando o lançamento pela área técnica. Tudo isso sem ônus para o RAB, pois
a informação de pendência de vistoria deverá ser informada ao requerente.

8.2.5. Casos relevantes sobre seguros

Quando não há o número de apólice, pode usar o número do certificado ou outro que especifique o seguro.

Em caso de pagamento de prêmio parcelado, não é necessário apresentar todas as parcelas pagas, somente as vencidas até a data do requerimento.

O seguro e seu comprovante de pagamento pode ser apresentados em cópias simples.

Deve estar vigente na época da emissão do certificado de aeronavegabilidade, caso o processo seja sobrestado e o cumprimento seja após a validade do
seguro, deverá ser solicitada nova apólice.

O seguro deve especificar a aeronave incluindo sua categoria de registro e deve segurar todos os operadores da aeronave (caso de aeronaves adquiridas em
condomínios).

8.3. Observações importantes

Os processos de matrícula são muito importantes, pois sem os Certificados de Matrícula e de Aeronavegabilidade, a aeronave não poderá entrar em
operação. Com isso, em alguns casos, há a necessidade de emissão de um Termo de Responsabilidade.

Excepcionalmente nos casos em que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente devido a irregularidade na
documentação apresentada ou ausência de documento requerido, o RAB poderá conceder prazo de até 60 (sessenta) dias para a regularização, mediante
assinatura de Termo de Responsabilidade.

A gerência tem que aceitar a realização do Termo de Responsabilidade e o descumprimento da obrigação assumida no Termo de Responsabilidade
implicará em irregularidade junto ao RAB, podendo ensejar a suspensão do certificado de aeronavegabilidade da aeronave objeto do processo, nos termos
do CBAer.

Os códigos de suspensão que podem ser inseridos pelo RAB são os de número 3 e 4, A suspensão pelo código 3 tem fundamento em ordem judicial e o
código 4 diz respeito a pendências junto a ao Registro.
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9.   DISPOSITIVOS FINAIS
Em caso de conflito desta ITD com outra orientação, deve prevalecer o documento de hierarquia maior ou, caso inexista, o mais recente.
 

Luciana Ferreira da Silva
Gerente Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro

 

Documento assinado eletronicamente por Julio Giampa Scheibel, Gerente Técnico, Substituto, em 27/04/2018, às 14:32, 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 https://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 1724719 e o
código CRC A7914AD6.
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