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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-181-02 (Revisão 03)

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

 
1.   TÍTULO
Análise de processo de transferência de propriedade junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro.

 
2.   CANCELAMENTO
Não aplicável. 

 
3.   REFERÊNCIAS
Este documento detalha o processamento da comunicação de venda descrito no MPR/SAR 181 intitulado “Análise e Processamento de Demandas ao
Registro Aeronáutico Brasileiro”. 

 
4.   OBJETIVO
Este documento visa a detalhar a análise de processos de transferência de propriedade junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro.

 
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
AI Auto de Infração
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
CA Certificado de Aeronavegabilidade
CAVE Certificado de Autorização de Voo Experimental
CBAer Código Brasileiro de Aeronáutico
CC Código Civil
CM Certificado de Matrícula
CME Certificado de Marca Experimental
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF Cadastro de Pessoa Física
IAM Inspeção Anual de Manutenção
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
PMD Peso Máximo de Decolagem
RAB Registro Aeronáutico Brasileiro
RIAM Relatório de Inspeção Anual de Manutenção
SACI Sistema Informatizado de Aviação Civil
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
TFAC Taxa de Fiscalização da Aviação Civil

6.2. Definições
Não aplicável.

 
7.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

MPR/SAR 181 Análise e Processamento de Demandas ao Registro Aeronáutico Brasileiro
Resolução ANAC nº 293 de 19 de novembro de
2013 Dispõe sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro e dá outras providências.

 
8.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES

8.1. Introdução

O Registro Aeronáutico Brasileiro – RAB registra títulos, instrumentos ou documentos em que se institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga o
domínio ou os demais direitos reais sobre a aeronave, bem como atos ou contratos de exploração ou utilização, assim como de arresto, sequestro, penhora e
apreensão de aeronave.

Inicialmente, é necessário detalhar a questão de comunicação de venda. A comunicação de venda é um procedimento originário do CBAer em seu art. 302,
IV, k, em que o vendedor de uma aeronave deve comunicar a venda ao RAB, sob pena de multa.

A notificação da comunicação de venda deve ser feita pelo vendedor, com firma reconhecida, em até 30 (trinta) dias da sua realização, devidamente
preenchida com nome, CPF/CNPJ, endereço completo do comprador e elementos de identificação da aeronave, nos termos da Resolução nº 293 da ANAC.

Quando o RAB recebe a comunicação de venda, ele inscreve no sistema SACI o gravame “comunicação de venda” e, neste sistema, registra o
comprador como operador da aeronave. O proprietário continua sendo a pessoa que vendeu a aeronave, até o momento em que os documentos necessários
para a efetivação da transferência de propriedade forem remetidos ao RAB. Caso não haja a transferência de propriedade, deverá ser registrado no livro da
aeronave o distrato da comunicação de venda.
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A comunicação de venda é importante por questão de responsabilidade de operação da aeronave. Todo analista diante de um processo de transferência
deve verificar se a aludida comunicação foi efetivada através do SACI. Relembre-se que a apresentação do título de transferência pelo comprador dentro
do prazo de 30 (trinta) dias supre a ausência da comunicação por parte do vendedor. Em caso de apresentação do processo de transferência com prazo
superior a 30 dias e sem a devida comunicação de venda, tanto o comprador quanto o vendedor terão lavrado em seu desfavor um Auto de Infração - AI
para a aplicação da multa prevista. 

No RAB efetua-se diversos tipos de transferência de propriedade. São exemplos: transferência para pessoa natural, transferência para pessoa jurídica,
transferência causa mortis, transferência por doação, transferência por ordem judicial, transferência por quitação de reserva de domínio, transferência por
quitação de arrendamento mercantil e transferência por quitação de alienação fiduciária.

As transferências relacionadas à quitação de arrendamento mercantil e à alienação fiduciária são tratadas em documentos relacionados aos atos
concernentes a direito real. ("relacionados" estava repetido)

8.2. Transferência de propriedade para pessoa natural 

O pedido de transferência de propriedade para pessoa natural consiste na solicitação de inscrição, no livro da aeronave, de ato que determine a mudança do
proprietário registrado, sendo o novo proprietário (adquirente) uma pessoa física. O deferimento desse pedido determinará a mudança de titularidade da
propriedade da aeronave. O contrato de transferência de propriedade pode ser elaborado por instrumento público ou particular.

Para solicitar a transferência de propriedade para pessoa natural, são necessários os seguintes documentos:

a. documentos das partes envolvidas ou de terceiros interessados: Para pessoas físicas: cópia da cédula de identidade; prova de inscrição no CPF;
declaração de residência, a ser apresentada conforme padrão disponibilizado no sítio da ANAC; prova de condição de residente no país, se
estrangeiro, quando aplicável. Para pessoa jurídica: cópia do ato constitutivo consolidado e com a última alteração, com comprovação de registro na
junta comercial; se o registro na Junta tiver ocorrido há mais de um ano contado da análise do processo, deve apresentar certidão simplificada
emitido pela Junta Comercial que comprove a versão mais atual do ato constitutivo. No caso de sucessão de pessoa jurídica (fusão, cisão,
incorporação ou transformação) a respectiva alteração contratual, ou estatutária, acompanhada da certidão do órgão competente para registro.

b. caso o vendedor da aeronave seja uma pessoa jurídica, faz-se necessário a apresentação da Certidão Negativa de Débito com o INSS (pessoa jurídica
vendedora ou dadora da garantia);

c. apólice ou certificado de seguro da aeronave em nome do operador, com comprovante de pagamento do prêmio ou declaração, emitido pela
seguradora, de sua quitação – somente quando o interessado solicitar a emissão do Certificado de Aeronavegabilidade - CA ou de Autorização de
Voo - CAVE. Quando o interessado solicitar somente o Certificado de Matrícula - CM ou o Certificado de Marca Experimental - CME, não se faz
necessária a apresentação da apólice;

d. recibo de compra e venda ou título de aquisição, em ORIGINAL, firmado pelo vendedor, comprador e duas testemunhas. As firmas do comprador e
do vendedor devem estar reconhecidas por autenticidade e das duas testemunhas, por semelhança;

e. CM e CA originais ou cópias simples (no caso de aeronaves certificadas) e CME e CAVE originais ou cópias simples (no caso de aeronaves
experimentais);

f. no caso de proprietário falecido, faz-se necessária a apresentação do alvará judicial ou o formal da partilha ou outro documento hábil expedido pelo
juízo competente;

g. comprovante de pagamento das Taxas de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC para emissão do CM (ou CME no caso das aeronaves
experimentais), para emissão de CA (ou CAVE no caso das aeronaves experimentais). Para a transferência para pessoa natural (existem 2 (dois)
tipos: uma para avião com PMD menor ou igual a 5.700 kg e helicóptero com PMD menor ou igual a 2.730 kg e outra para avião com PMD maior
que 5.700 kg e helicóptero com PMD maior que 2.730 kg).

8.3. Transferência de propriedade para pessoa jurídica 

O pedido de transferência de propriedade para pessoa jurídica consiste na solicitação de inscrição, no livro da aeronave, de ato que determine a mudança
do proprietário registrado, sendo o novo proprietário (adquirente) uma pessoa jurídica. O deferimento desse pedido determinará a mudança da titularidade
da propriedade da aeronave. O contrato de transferência de propriedade pode ser elaborado por instrumento público ou particular.

Para solicitar a transferência de propriedade para pessoa jurídica, são necessários os seguintes documentos:

a. documentos das partes envolvidas ou de terceiros interessados: Para pessoas físicas: cópia da cédula de identidade; prova de inscrição no CPF;
declaração de residência, a ser apresentada conforme padrão disponibilizado no sítio da ANAC; prova de condição de residente no país, se
estrangeiro, quando aplicável. Para pessoa jurídica: cópia do ato constitutivo consolidado e com a última alteração, com comprovação de registro na
junta comercial; se o registro na Junta tiver ocorrido há mais de um ano contado da análise do processo, deve apresentar certidão simplificada
emitido pela Junta Comercial que comprove a versão mais atual do ato constitutivo. No caso de sucessão de pessoa jurídica (fusão, cisão,
incorporação ou transformação) a respectiva alteração contratual, ou estatutária, acompanhada da certidão do órgão competente para registro;

b. recibo de compra e venda ou título de aquisição, ORIGINAL, firmado pelo vendedor, comprador e duas testemunhas. As firmas do comprador e do
vendedor devem estar reconhecidas por AUTENTICIDADE e das duas testemunhas, por semelhança;

c. CM e CA originais ou cópias simples (no caso de aeronaves certificadas) e CME e CAVE originais ou cópias simples (no caso de aeronaves
experimentais);

d. caso o vendedor da aeronave seja uma pessoa jurídica, faz-se necessário a apresentação da Certidão Negativa de Débito com o INSS (pessoa jurídica
vendedora ou dadora da garantia);

e. no caso de proprietário falecido, faz-se necessária a apresentação do alvará judicial ou o formal de partilha ou outro documento hábil expedido pelo
juízo competente;

f. comprovante de pagamento das TFAC para emissão do CM (ou CME no caso das aeronaves experimentais), para emissão de CA (ou CAVE no caso
de aeronaves experimentais). Para a transferência para pessoa jurídica (existem dois tipos: uma para avião com PMD menor ou igual a 5.700 kg e
helicóptero com PMD menor ou igual a 2.730 kg e outra para avião PMD maior do que 5.700 kg e helicóptero com PMD maior do que 2.730 kg).

8.4. Transferência de propriedade por ordem judicial 

Cabe aos juízes e aos membros dos tribunais determinarem ao RAB a transferência de propriedade da aeronave através da averbação / inscrição / registro
da ordem judicial expressa, no livro da aeronave.

Primeiramente, deve-se verificar se a aeronave a ser transferida pertence às partes expressamente indicadas na ordem judicial.

Caso a pessoa indicada pelo juiz seja coincidente com o atual proprietário registrado, basta proceder a transferência da propriedade da aeronave e
responder ao Juízo, informando a existência de gravames precedentes e que a emissão do CA e do CM ficam sujeitos ao pagamento de TFAC e a
regularização das condições técnicas de aeronavegabilidade perante a ANAC (salvo se o próprio juiz isentar na ordem judicial o pagamento de qualquer
taxa; que nesse caso, emite-se o CM gratuitamente, já que o CA depende de outras condições para emissão que não só a TFAC);
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Caso o proprietário registrado da aeronave não seja parte na ação judicial o RAB não deve proceder ao registro da ordem imediatamente. Deve remeter
ofício ao Juízo avisando que, a priori, não foi possível realizar a transferência da aeronave, tendo em vista que o atual proprietário da aeronave não é parte
na ação judicial em referência, razão pela qual a ordem judicial deve ser reiterada em caso de entendimento diverso do juiz (geralmente, eles não
reiteram). 

Todo registro de ordem judicial gera um ofício de resposta o Juízo com o envio da Certidão da aeronave atualizada para demonstrar o cumprimento da
ordem judicial.

Geralmente, as aeronaves objeto de litígios judiciais estão sem operação devido a algumas ordens precedentes de sequestro, arresto, apreensão ou qualquer
outra medida cautelar, que fazem com que a aeronave não esteja em dia com as condições técnicas de aeronavegabilidade perante a ANAC.

Estando pendente qualquer requisito técnico de segurança para a operação da aeronave a ser transferida, o Juízo deve ser advertido que o cumprimento
desses requisitos de ordem técnica é obrigatório e não podem ser dispensados em razão da ordem judicial.

É rara a determinação judicial para registro de transferência da aeronave.

O mais comum é o juiz determinar ao RAB que proceda o bloqueio de transferência/ intransferibilidade/ indisponibilidade/ inalienabilidade/ impedimento
de alienação (e outros que afete a transferência de domínio/propriedade do bem).

8.5. Compra e venda com reserva de domínio 

Nesta modalidade, o vendedor reserva para si a propriedade do bem, até que o preço esteja integralmente pago. Quando é realizado um contrato de compra
e venda com reserva de domínio, o RAB registra o contrato de compra e venda com reserva de domínio. No gravame aparece “reserva de domínio” e na
parte de dados para registro, figurará como proprietário o antigo titular de domínio e como operador o novo comprador. Quando o comprador e o vendedor
cumprem todas as cláusulas pactuadas, a aeronave poderá, em outro ato, ser transferida para o comprador.

Não são raros os casos em que, apesar de nominar o contrato como "compra e venda com reserva de domínio" e estabelecer a cronologia de pagamento das
parcelas, o vendedor dá plena e imediata quitação no mesmo instrumento. Nesses casos, promove-se a transferência da propriedade e se retira o gravame
“reserva de domínio”.

Os documentos a serem apresentados tanto para a inscrição da reserva de domínio quanto para sua quitação são os mesmos listados nas transferências de
propriedade, a depender se é pessoa física ou jurídica.

8.6. Transferência de propriedade causa mortis 

A expressão “transmissão causa mortis” constante da norma constitucional é entendida como sinônimo de sucessão por causa de morte, que é a
transferência da herança, desde o momento da morte, aos herdeiros legítimos e testamentários. A transmissão da herança, segundo o art. 1.784 do Código
Civil ocorre no momento da morte da pessoa natural e é nesse momento que a herança é transmitida aos herdeiros. Com a morte do de cujus, a propriedade
e a posse da herança são transmitidas imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários, independentemente da abertura do inventário. Vale lembrar
que a herança é um bem indivisível até a formalização da partilha, de modo que enquanto esta não sobrevier, os herdeiros serão coproprietários do todo
(espólio). A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita.

Com a morte da pessoa natural, seus bens, direitos e dívidas passam a compor a massa do espólio (um todo indivisível a regular-se pelas normas relativas
ao condomínio). Em sequência abre-se o inventário (judicial ou em Cartório) para apurar o saldo de bens e direitos deixados pelo falecido.

O juízo no qual tramita o processo sucessório pode vir a expedir um alvará autorizando a operação ou a alienação da aeronave. Isso ocorre, normalmente, a
pedido do inventariante levando em conta o lapso temporal que costuma demandar a conclusão do processo com a formalização da partilha. Nesse caso,
deve-se cumprir a ordem judicial, nos precisos termos em que emanada.

Importa enfatizar que compete ao RAB observar e registrar o que foi definido pelo juízo competente no Formal de Partilha como a parte da herança que
tocou a cada herdeiro/legatário.

Lembre-se que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, razão pela qual não cabe renúncia tácita ou
verbal.

8.7. Doação

Conforme o que estabelece os incisos IX e XIV do art. 2º da Resolução nº 293, de19 de novembro de 2013, são atividades do RAB: reconhecer a aquisição
do domínio na transferência de aeronave; e inscrever títulos, instrumentos ou documentos em que se institua, reconheça, transfira, modifique ou extinga o
domínio ou os demais direitos reais sobre aeronave.

Depreende-se assim, que os contratos de doação importarão ao RAB.

Note que a Resolução nº 293/13, conforme art. 9º, estabelece como documentos admitidos para fins de registro:

a. escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;
b. documentos particulares, com fé pública, assinado pelos requerentes e testemunhas;
c. atos jurídicos perfeitos oriundos de países estrangeiros, oficializados conforme as leis locais e internalizados e traduzidos para o vernáculo por

tradutor público, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros, após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça;
d. cartas de sentenças, formais de partilha, certidões e mandados judiciais.

Estabelece ainda, a referida Resolução, em seu art. 12, que os documentos particulares a serem apresentados ao RAB para inscrição e averbação devem ter
reconhecimentos das firmas dos requerentes e, no mínimo, de duas testemunhas. Porém, nos casos em que houver transferência de propriedade de
aeronaves, as firmas dos requerentes devem ser reconhecidas por autenticidade.

Assim, conclui-se, pelas normas acima, que o contrato de doação referente a aeronave apresentado a registro junto ao RAB deverá este ser escritura
pública ou instrumento particular.

Quando particular, deve ser assinado pelo doador e por, no mínimo, duas testemunhas. Sendo a firma do doador reconhecida por autenticidade (como
verdadeira) e as firmas das testemunhas podendo ser verificadas por semelhança ou autenticidade.

Entende-se pela desnecessidade da assinatura do donatário, em regra.
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O contrato de doação é, em regra, um contrato Unilateral, já que apenas o doador assume uma obrigação (transferir o bem ou vantagem). Porém, apesar da
unilateralidade, é também contrato Consensual, pois é necessário que o donatário aceite a coisa doada. Em outras palavras, é necessária a aceitação do
donatário para que se complete a efetividade, ou seja, tenha validade exequibilidade.

Para o RAB, deverão ser observados os seguintes requisitos, essenciais para a validade, no instrumento de doação:

1. Que a coisa doada esteja no comércio e possa ser disposta. Este requisito é de fácil identificação. Deve-se verificar, no livro da aeronave, se há
algum gravame impeditivo da transferência de propriedade;

2. Animus donandi. Verificar no instrumento se está presente o ânimo ou propósito de beneficiar patrimonialmente o destinatário da vontade do doador,
por sua própria liberalidade. Em outras palavras, verificar se o instrumento não é uma renúncia abdicativa ou, ainda, não se verifica o animus
solvendi, vontade de solver (ou ânimo de solver) um débito, cumprir uma obrigação;

3. A coisa doada tem que ser lícita. Requisito do próprio art. 104, CC/02. Verificar se a aeronave é de origem lícita, pela verificação de seu efetivo
registro junto ao RAB. Verificar ainda a inexistência de gravames;

4. A doação tem que ser feita por escrito – em regra (solenidade). Já explicitado acima;
5. Aceitação do donatário. Já explicitado acima;
6. Assinatura do doador, reconhecida a firma por autenticidade (nos instrumentos particulares); e
7. Assinatura, no mínimo, de duas testemunhas, reconhecida a firma por semelhança ou autenticidade (nos instrumentos particulares).

Indiscutível é, pois, a necessidade de que o doador seja capaz. Entretanto, no que tange ao donatário, a lei permite que possam ser beneficiadas pessoas
absolutamente incapazes (art. 543, CC/02), ou até mesmo, o próprio nascituro (art. 542, CC/02).

8.8. Informações adicionais

Para aeronaves certificadas, a emissão do CA ficará condicionada à vistoria técnica. Para isso, no SACI, a Inspeção Anual de Manutenção – IAM deverá
estar válida (validade de um ano). Caso não esteja, não será motivo para sobrestamento do processo, mas o CA somente será emitido após a regularização
da IAM. Para identificar no processo essa situação, ao lado das marcas da aeronave aparecerá “sem vistoria”. Assim, ficará identificado que o analista do
processo observou que a aeronave estava sem vistoria e que a emissão do CA ficará condicionada à regularização da IAM.

No caso de aeronaves experimentais, no ato da transferência de propriedade deverá ser apresentado o Relatório de Inspeção Anual de Manutenção - RIAM
válido. Caso a aeronave seja transferida mais de uma vez no período de um ano, não se faz necessária a apresentação de novo RIAM porque o RIAM tem
validade de um ano.

A entrega da documentação poderá ser encaminhada via postal ou por meio das unidades da ANAC, contando-se como data do requerimento aquela do
protocolo numerado pela ANAC. Prevalecem, para efeito de prioridade de registro sobre a mesma aeronave, quando apresentados no mesmo dia, os títulos
prenotados no protocolo sob o número de ordem mais baixa. No caso de escritura pública de mesma data e apresentadas no mesmo dia, prevalece a lavrada
em primeiro lugar.

Para fins de definição dos prazos para transferência de propriedade, considera-se que a data da transação é a data do último reconhecimento de firma de
uma das partes por autenticidade (no caso, considera-se somente a do vendedor e a do comprador). Por isso, é importante gravar no livro que o ato foi
firmado na data de celebração do contrato de compra e venda e aperfeiçoado na data do último reconhecimento de forma de uma das partes por
autenticidade. Por exemplo, o contrato de compra e venda foi celebrado em 24 de janeiro de 2014 e o ato foi aperfeiçoado em 27 de janeiro de 2014 (data
do último reconhecimento de firma de uma das partes por autenticidade).

O requerente poderá acompanhar no RAB acerca da tramitação do seu processo. Para isso, poderá visualizar no SCPRAB como está o andamento do seu
processo. Se o processo foi sobrestado, estarão lá os motivos do sobrestamento e a documentação necessária para o cumprimento das pendências. Isso
torna o processo transparente e de fácil acesso pelo interessado. Além disso, o interessado poderá enviar mensagem de correio eletrônico para o endereço
rab@anac.gov.br, caso deseje esclarecer sobre alguma dúvida.

Caso o requerente tenho o seu processo sobrestado pelo RAB para solicitação de informações adicionais, exigências complementares ou para a realização
de diligências, o requerente poderá formular pedido de reconsideração.

Excepcionalmente, nos casos em que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente devido a irregularidade na
documentação apresentado ou ausência de documento requerido, o RAB poderá conceder prazo de até 60 (sessenta) dias para regularização, mediante
assinatura de Termo de Responsabilidade. O termo de responsabilidade deverá ser assinado pelo requerente, com firma reconhecida. O descumprimento da
obrigação assumida implicará em irregularidade junto ao RAB, podendo ensejar em interdição da aeronave objeto do processo, nos termos do CBAer. 

Importante destacar que os títulos de transferência de propriedade só se efetivam no momento em que forem inscritos no RAB. Conforme o art. 25 da
Resolução 293/13, “considera-se transferida a propriedade da aeronave por ato entre vivos a partir da data de protocolo do requerimento ou da data em que
o requerente completar a instrução do processo sobrestado pelo RAB, quando o cumprimento das exigências formuladas ocorrer além do prazo previsto”.

9. Apêndice – Exemplos de Minutas

 

EXEMPLOS DE MINUTAS

Exemplo 1: Compra e Venda com Reserva de Domínio (em cumprimento a ordem judicial)

Considerando a ordem judicial exarada na SENTENÇA datada de fevereiro de 2014 proferida pelo Juiz de Direito da 4ª VARA CÍVEL DA COMRCA
DE MARINGÁ/TJPR, Dr. Alberto Marques dos Santos, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por Fernando Martins Serrano, Processo nº
0014626-98.2013.8.16.0017, que condenou o réu Lucius César de Carvalho Lessa na obrigação de transferir a titularidade da aeronave de marcas
PT-DLO para o seu nome, no prazo de 3 dias e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de mora, bem como, a pagar a importância de R$
62.00,00 a título de multa contratual, acrescida de correção monetária calculada pelo índice misto (média IGP-DI/INPC) na forma do decreto Federal nº
1544 de 30/6/1995, desde quando deveria ter sido efetuado o pagamento, além dos juros de 12% a.a. contados da citação inicial, processo ANAC nº
00065.137660/2014-02, fica inscrita a COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO (EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE
TRANSFERÊNCIA) da aeronave de marcas PT-DLO, fabricante BEECH AIRCRAFT, de modelo A36, número de série E223, categoria de registro
TPP, com base nas COMUNICAÇÕES DE VENDA DE AERONAVE datadas de 06 de outubro de 2014 e acostadas às fls 04 e 05, subscritas pelos
contratantes, Lucius Cesar de Carvalho e Fernando Martins Serrano, respectivamente,  que acordaram que a propriedade resolúvel da referida
aeronave permanecerá na titularidade de FERNANDO MARTINS SERRANO, CPF nº 517.492.119-04, residente na Av. Colombo, 11.101,
Maringá/PR, CEP 87.070000 e de operação de LUCIUS CÉSAR DE CARVALHO LESSA, CPF nº 663.160.307-20 residente na Rua Thomas Nilsen JR,
425, Casa 2, Condomínio Vila Dalia, Campinas/SP, CEP 13.097-105, até que haja a quitação total das pendências judiciais e contratuais existentes.

NÃO HAVERÁ EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DE MATRÍCULA E DE AERONAVEGABILIDADE, até que as partes interessadas cumpram
as formalidades legais exigidas pelo Registro Aeronáutico Brasileiro.
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Com estas considerações, encaminhem-se os autos à Chefia para apreciação. 

Aprovada a minuta, Registre-se, encaminhe-se para processamento e lançamento no livro.

Após a emissão de Certidão de Inteiro Teor a ser remetida via ofício ao Juízo Oficiante e ao Juízo da 2ª Vara Cível de Maringá. Arquive-se”.

 

Exemplo 2: Ordem Judicial de Impedimento de Transferência

Em cumprimento à DECISÃO proferida pelo Juiz da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da 
Subseção Judiciária do Espírito Santo do TRF 2ª Região, Alceu Maurício Junior, que nos autos da ação 
Cautelar Fiscal nº 0005377-98.2014.4.02.5001 (2014.50.01.005377-9) determinou o registro de IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA das
aeronaves em nome de todas as partes Requeridas na referida medida cautelar, incluindo a pessoa de JULIO CESAR GALON MORO, CPF nº
997.996.777-34, encaminhada pelo OFICIO Nº OFD.0009.000071-0/2014 datado do dia 23 de setembro de 2014 subscrito pela Diretora de Secretaria da
Vara, Maria Aparecida Monteiro Couto Ferreira (Fls.01/02), fica inscrita a ORDEM JUDICIAL DE IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA da
aeronave de marcas PR-ZJJ, fabricante FLYER INDUSTRIA AERONÁUTICA LTDA, modelo RV-10, número de série FVE-2126, categoria de registro
PET, de propriedade conjunta (50% para cada) de JÓSE ANILSON MORO, CPF 001.738.917-80 e de JULIO CESAR GALON MORO E OUTRO,
CPF nº 997.996.777-34, residente na Rua Prof. Jones 1083, Centro, Linhares/ES, CEP 29.900-131 e de operação conjunta de JÓSE ANILSON
MORO, CPF 001.738.917-80 e JULIO CESAR GALON MORO E OUTRO, CPF nº 997.996.777-34, residente na Rua Prof. Jones 1083, Centro,
Linhares/ES, CEP 29.900-131.

A ORDEM JUDICIAL foi proferida liminarmente nos autos da Ação Cautelar Fiscal, corre em SEGREDO DE JUSTIÇA e incide sobre a parcela
(50%) da propriedade/operação de JULIO CESAR GALON MORO, CPF nº 997.996.777-34. 

Com estas considerações, encaminhem-se os autos à Chefia para apreciação. 

Aprovada a minuta, Registre-se, encaminhe-se para processamento e lançamento no livro.

Após a emissão de Certidão de Inteiro Teor a ser remetida via ofício ao Juízo Oficiante, arquive-se.

 

Exemplo 3: Compra e Venda com Reserva de Domínio

 

DADOS PARA REGISTRO

OBJETO:      1 (uma) aeronave de marcas PT-YRT, de fabricação
HOBINSON

HELICOPTER, modelo R44, nº de série 0582 categoria de registro S00;

VENDEDOR COM DOMÍNIO RESERVADO: TIBRE TAXI AEREO E
SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 119787520001-
48, sede na Rua Gomes de

Carvalho, 1069, 2º andar, conjunto 22, sala 14, Vila Olímpia, São Paulo –SP,
CEP: 04547004.

COMPRADOR/OPERADOR:            HUGO FONSECA DA SILVA, CPF:
012.978.786-80,

residente e domiciliado na Rua Rio Congo, nº 1024, Bairro Riacho das
Pedras, ContagemMG, CEP: 32280-430

GRAVAME: RESERVA DE DOMÍNIO

 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO

 

Considerando a documentação juntada às fls. 18/22 do Processo nº
00065.082062/201481, de 26 de junho de 2014,fica inscrito o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE
AERONAVE COM RESERVA DE DOMINIO sobre a aeronave de marcas
PT-YRT, de fabricação HOBINSON HELICOPTER, modelo R44, nº de
série 0582, categoria de registro S00, conforme INSTRUMENTO
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE AERONAVE COM
RESERVA DE DOMINIO, celebrado em 18 de maio de 2014, entre TIBRE
TAXI AEREO E SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ
119787520001-48, com sede na Rua Gomes de Carvalho, 1069, 2º andar,
conjunto 22, sala14, Vila Olímpia, São Paulo –SP, CEP: 04547-004
(VENDEDOR) e HUGO FONSECA DA SILVA, CPF: 012.978.786-80,
residente e domiciliado na Rua Rio Congo, nº 1024, Bairro Riacho das
Pedras, Contagem-MG, CEP: 32280-430 (COMPRADOR). Nos termos do
referido instrumento, o VENDEDOR vende ao COMPRADOR a referida
aeronave pelo preço de R$259.000,00 (duzentos e cinqüenta e nove mil
reais), que deverão ser pagos em 06 (três) parcelas mensais, através de
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financiamento direto do vendedor ao comprador, pagos em cheques
nominais e pré-datados, vencendo a primeira de R$34.000,00 (trinta e
quatro mil reais) e as demais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais). O vendedor declara ter recebido do comprador R$ 50.000,00, por
meio de transferência bancária imediata (TED). Demais termos de acordo
com o instrumento ora acostado no processo.

 
 

 
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 Luciana Ferreira da Silva, Gerente Técnica, em 25/04/2018, às 11:26, 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 1725236 e o
código CRC 14678DF3.
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