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VOTO

PROCESSO: 00058.064188/2016-24
INTERESSADO: ANDRÉ LUIS FRANKE
1. RELATOR: JULIANO NOMAN
1.1. Trata-se de solicitação da empresa Helisul Táxi Aéreo de reconsideração interposto em
face da decisão da Diretoria prolatada na 22ª Reunião Deliberativa, realizada em 18.10.16.

1.2. O interessado solicita isenção de cumprimento do requisito 61.243 itens (a)(2), (a)(3) e
(a)(4), que trata da concessão de habilitação de piloto agrícola,  do RBAC 61 - Licenças, habilitações e
certificados para pilotos.

1.3. A justificativa do interessado para o não cumprimento do requisito é a inexistência de curso
homologado de piloto agrícola de helicóptero, o que era procedente na época do pedido. Porém, em 3 de
agosto de 2016 foi homologado o curso teórico e prático de Piloto Agrícola de Helicóptero da empresa
QUIMIGEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA
(CLIMB AIRCRAFT DIVISION).

1.4. O interessado solicita reconsideração do pedido, tendo em vista o curso de piloto agrícola
de avião realizado pelo piloto, a quantidade de horas de voo do piloto na categoria agrícola e como piloto
em comando de helicóptero. Também alega que a solicitação foi feita antes da homologação do curso de
piloto agrícola de helicóptero.

1.5. Porém, em 23 de agosto de 2016, foi indeferido uma solicitação com o mesmo objeto,
tendo em vista que o argumento da inexistência de curso homologado não mais se sustenta.

1.6. Não foram apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem uma
nova interpretação desta Diretoria.

1.7. Deste modo, considerando os argumentos supramencionados e o princípio da isonomia,
com fulcro nos incisos XXI e XXX, do art. 8º, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e no
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 11, V OT O PELO INDEFERIMENTO do pedido de
reconsideração.

 

É como voto.
    Brasília, 24 de janeiro de 2017.

 

Juliano Alcântara Noman

Diretor

 
 

Documento assinado eletronicamente por Juliano Alcântara Noman, Diretor, em 27/01/2017, às
17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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