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RELATÓRIO

PROCESSO: 00058.503277/2016-08
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAIS
RELATOR: HÉLIO PAES DE BARROS JUNIOR

 

1. DO OBJETIVO
1.1. Submeter à deliberação da Diretoria proposta de encaminhamento relativa ao requisito
61.10(c)(2) do RBAC 61 - “Licenças, Habilitações e Certificados para Pilotos", na forma do art. 9º, inciso
VIII, do Anexo da Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, Regimento Interno da ANAC, e Instrução
Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos e as rotinas pertinentes à
realização das Reuniões de Diretoria da ANAC.  

2. DO RELATÓRIO
2.1. Em 01 de agosto de 2016, foi recepcionada por esta Agência Nacional de Aviação Civil-
ANAC a Carta s/nº, de 27 de julho de 2016, do Sr. Dominique Bertrand, que encaminha, em síntese,
pedido de alteração de regra, segundo o RBAC 11, do requisito 61.10(c)(2), seção 61.10, do RBAC 61 -
“Licenças, Habilitações e Certificados para Pilotos" que disciplina o nível de proficiência linguística
requerida para operações aéreas envolvendo aeronave civil brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo
brasileiro.

61.10 Comunicações radiotelefônicas e proficiência linguística requerida para operações aéreas
envolvendo aeronave civil brasileira fora da jurisdição do espaço aéreo brasileiro
(...)
(c) O desempenho do piloto no exame de proficiência linguística na língua inglesa, será
averbado em sua licença da seguinte forma: 
(...)
(2) “English Not Compliant Annex 1” no caso em que o piloto tenha obtido níveis 1, 2 ou 3, ou
não tenha realizado o exame de proficiência linguística na língua inglesa. (grifo nosso)

2.2. De acordo com informações documentais, o solicitante que possui a licença de piloto
privado de avião, CANAC 919407, tenciona obter nos Estados Unidos América, país em que reside
desde 1999, a licença de piloto comercial a partir da conversão da sua licença brasileira de piloto privado.
    

2.3. Em linhas gerais, informa o interessado, que ao realizar os procedimentos necessários para
a pretendida conversão de sua licença obteve entendimento negativo do órgão de administração da
aviação estadunidense (Federal Aviation Administration - FAA ) que interpretou a inscrição "English
Not Compliant Annex 1" como registro de inabilidade para comunicação na língua inglesa.

2.4. Dessa forma, e conforme todas as argumentações postas na referida missiva, pleiteia o
interessado a emissão de nova licença de piloto privado - avião com a exclusão da expressão
"English Not Compliant Annex 1" .

2.5. No âmbito desta Agência Reguladora a solicitação foi inicialmente analisada pela
Ccoordenação de Proficiência Linguística da Gerência de Certificação de Pessoal - GCEP/SPO que
elaborou a Nota Técnica nº 8/2016/PROFLING/GCEP/SPO-ANAC.

2.6. A referida Nota Técnica conclui pela possibilidade de acatamento do pedido de isenção.

2.7. Em sequência, foram os autos encaminhados ao exame da Gerência Técnica de Normas-
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GTNO/GNOS/SPO que concluiu pela proposta de emenda, ad referedum , ao  RBAC 61 -
“Licenças, Habilitações e Certificados para Pilotos" vide Nota Técnica nº 12/2016/GTNO/GNOS/SPO.

2.8. Uma vez rejeitada a proposta de deliberação ad referedum, conforme Despacho de 1° de
novembro de 2016, foram os autos conduzidos ao conhecimento e análise deste Diretor, após a realização
de sorteio, segundo critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 33, de 2010.  

2.9. É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Paes de Barros Júnior, Diretor, em 26/01/2017,
às 17:49, 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
http://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0341434 e o código CRC A40A5980.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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