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Instrução de Trabalho Detalhada
ITD-462-02 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE AERONAVEGABILIDADE

 
1.   TÍTULO
Perecimento de Aeronaves

 
2.   CANCELAMENTO
Não aplicável.

 
3.   REFERÊNCIAS
Não aplicável.

 
4.   OBJETIVO
O objetivo desta ITD é definir procedimentos para realizar o perecimento de aeronaves, conforme previsto no artigo 120, § 3º do Código
Aeronáutico Brasileiro – CBA, Lei 7.565, de 19/12/1986.

 
5.   APLICABILIDADE
Aplica-se aos servidores da GCVC/SAR, GTAR/SAR (DF – RJ – SP) e GTRAB/SAR envolvidos nas atividades para processo de
perecimento de aeronaves.

 
6.   SIGLAS E DEFINIÇÕES

6.1 Siglas

  
ANAC Agência Nacional de Aviação Civil
GCVC Gerência de Coordenação da Vigilância Continuada
GTAR Gerência Técnica de Aeronavegabilidade
GTRAB Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro
GGAC Gerência-Geral de Aeronavegabilidade Continuada 
ITD Instrução de Trabalho Detalhada
BROA Boletim de Registro de Ocorrência com Aeronave
FNCO Ficha de Notificação e Confirmação de Ocorrência
IOA Informação de Ocorrência Aeronáutica 
SAR Superintendência de Aeronavegabilidade
SEI Sistema Eletrônico de Informações
  

6.2 Definições
Não aplicável.

 
7.   DOCUMENTOS APLICÁVEIS

CBA – Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986);
MPR/SAR-462  - Gestão de Ocorrências Aeronáuticas na SAR
Formulário de Perecimento de Aeronaves, F-900-86. 

 
8.   DETALHAMENTO DAS INSTRUÇÕES
8.1. Procedimentos de análise – GTAR 

Nos casos de uma aeronave ter sido totalmente destruída ou ter sido totalmente consumida pelo fogo após acidente, a GTAR recebe a
FNCO/IOA e suspende seu certificado de aeronavegabilidade pelo código S1 (Aeronave avariada por acidente ou incidente grave).
Após suspender a aeronave pelo S1, a GTAR enviará um Ofício com A.R. (Aviso de Recebimento) ao Proprietário / Operador da
aeronave, conforme Modelo de Ofício Padrão para estes casos, concedendo um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que o mesmo
se manifeste se tem intenção de recuperação ou não dessa aeronave.
Caso o Operador / Proprietário se manifeste, no sentido de que deseja recuperar a aeronave, a GTAR deve inserir um Alerta no SACI,
com a seguinte informação: Aeronave em recuperação após acidente, tendo sido considerada pelo CENIPA Totalmente Destruída ou
Consumida pelo Fogo; aeronave deverá sofrer VTE pela ANAC para regularização do CA.
Quando o Proprietário / Operador da aeronave enviar toda a documentação para regularização da aeronave, conforme procedimentos
constantes na IS 43.013-004A, a GTAR deverá comunicar a GCVC, para que seja agendada uma Vistoria Técnica Especial nessa
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aeronave. A GCVC enviará Ofício ao Proprietário / Operador da aeronave, informando-o que para que seja regularizada a situação da
aeronave, ele deverá disponibilizar a aeronave para uma VTE. Este Ofício deverá ser comunicado e coordenado também com a
GTAR responsável, de modo que a GTAR somente irá retirar a Suspensão da aeronave (S1), após esta ter sido declarada aprovada na
VTE.
Caso o Operador/Proprietário não se pronuncie dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
recebimento do Ofício, a GTAR deverá enviar à GCVC o formulário de perecimento de aeronaves, F-900-86, bem como uma cópia
do ofício enviado ao Proprietário/Operador e uma cópia do A.R. (Aviso de Recebimento) desse ofício, a fim que a GCVC dê
prosseguimento ao Processo de Cancelamento da Matrícula da aeronave em questão.
 

8.2. Procedimentos de perecimento de aeronave – GTAR, GTRAB e GCVC
O analista da GTAR deverá preencher o Laudo Técnico (F-900-86 – Formulário de Declaração de Perecimento de Aeronaves) que
ateste o Perecimento da aeronave, com base em sua aeronavegabilidade. Este Laudo deve ser incluído no SEI, devidamente assinado
pelo servidor que o elaborou e pelo Gerente do Setor e, então, remetido à GCVC.
O Gerente da GCVC, ao receber o Laudo Técnico, deve analisá-lo e, diante das conformidades, irá declarar o perecimento da
aeronave, no que tange à aeronavegabilidade. Em sequência, encaminhará o processo à GTRAB, que procederá os trâmites legais
para a inscrição do cancelamento da matrícula da aeronave, com base no artigo 120, § 3º do Código Aeronáutico Brasileiro – CBA
(Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986).
Diante da declaração de perecimento emitida pelo Gerente da GCVC, a GTRAB dará início ao procedimento de cancelamento da
matrícula da aeronave sinistrada. Após a realização de todas as etapas e procedimentos descritos nesta ITD, a própria GTRAB deverá
comunicar o Operador / Proprietário da aeronave, através de ofício, sobre o Cancelamento da Matrícula de sua aeronave.
 

8.3. Fluxograma do processo
O fluxograma do processo de declaração de perecimento de uma aeronave totalmente destruída ou consumida pelo fogo após
acidente é apresentado a seguir: 
 

Figura 1
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9.   DISPOSITIVOS FINAIS
Os casos omissos serão sanados pelos Gerentes da GCVC, GTAR e GTRAB.

 

Documento assinado eletronicamente por Julio Giampa Scheibel, Gerente Técnico, Substituto, em 11/05/2018, às 14:55, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Tarquinio Junior, Gerente-Geral de Aeronavegabilidade Continuada, em
11/05/2018, às 15:53, 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 1768195 e o código CRC 8C87465F.
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