
 
 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 

 

A Assessoria Técnica da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC anuncia a realização de 

sessão pública de sorteio para distribuição do processo abaixo listado, nos termos da Instrução 

Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010:  

 

 PROCESSO Nº INTERESSADO ASSUNTO 

1 00058.047048/2014-20 

Empresa Brasileira de 

Infraestrutura 

Aeroportuária - Infraero 

e Aeroporto 

Internacional de Porto 

Alegre (SBPA) 

Pedido de prorrogação da isenção de 

cumprimento do requisito de que trata o 

parágrafo 154.217(d)(1) do RBAC nº 154. 

2 00058.063631/2016-40 
Superintendência de 

Aeronavegabilidade 

Estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer EMB-390, 

aplicável à recuperação de manobra por um 

sistema automático de voo com uma 

instalação de um sistema protetor de alta 

velocidade incorporado nas leis de controle 

de voo.  

3 00058.061884/2016-89 
Superintendência de 

Aeronavegabilidade 

Estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer ERJ-190-

300, aplicável ao sistema de geração e 

distribuição de energia elétrica. 

4 00058.064503/2016-13 
Superintendência de 

Aeronavegabilidade 

Estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do 

projeto de tipo do avião Embraer EMB-390, 

aplicável às cargas de torque limite durante 

parada súbita de motor e APU. 

5 00058.089172/2013-811 

Superintendência de 

Acompanhamento de 

Serviços Aéreos 

Prestação de serviços não regulares de 

transporte aéreo em território nacional. 

6 00065.175184/2015-09 Goose Táxi Aéreo Ltda. 

Pedido de isenção de cumprimento do 

requisito de que trata o parágrafo 

119.71(c)(1) do RBAC nº 119. 

7 00065.022728/2016-11 
Brasil Jato Táxi Aéreo 

S.A. 

Pedido de isenção de cumprimento dos 

requisitos de que tratam os parágrafos 

119.71(b)(2)(ii) e 119.71(c)(1) do RBAC nº 

119. 

 

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, Brasília (DF), 1º andar - Plenário. 

Data: 29 de junho de 2016. 

Horário: 15h. 

 

                                                           
1 Redistribuição - processo distribuído originalmente ao Diretor Ricardo Bezerra, que se declarou impedido para relatar. 

 


