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RELATÓRIO

PROCESSO: 00065.168583/2015-13
INTERESSADO: GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE PESSOAL, GERÊNCIA DE
CERTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE INSTRUÇÃO, GERÊNCIA TÉCNICA DE
NORMAS OPERACIONAIS
RELATOR: RICARDO SÉRGIO MAIA BEZERRA

 

1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
1.1. Trata o presente processo de proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil nº 061-
1002, de 05 de dezembro de 2002, aprovada pela Portaria DAC nº 1704/STE, de 28 de novembro de
2002, que dispõe sobre a revalidação do certificado de habilitação técnica de piloto privado.

1.2. O processo tem início com o Despacho nº 88/2015/EXM/GCOI/SPO, de 15.12.15 (doc.
0137024 fls.01/05), emitido pela Gerência de Certificação de Organizações de Instrução – GCOI, da
Superintendência de Padrões Operacionais - SPO, que expõe as razões para revogação da referida
Instrução de Aviação Civil, como também consulta a Gerência de Certificação de Pessoal - GCEP/SPO a
respeito do impacto de tal medida.

1.3. Nesse mister, os autos foram encaminhados à GCEP/SPO, por meio do Memorando nº
44/2015/EXM/GCOI/SPO, de 16.12.2015 (doc. 0137024 - fl. 06), com as questões levantadas
no Despacho nº 88/2015/EXM/GCOI/SPO. A GCEP/SPO, por sua vez, emitiu o Memorando n°
32/2016/GCEP/SPO-ANAC, de 22.01.2016 (doc. 0137024 - fl.07), contendo breve resposta aos
questionamentos oriundos da GCOI/SPO.

1.4. Diante das conclusões acerca dos argumentos trazidos pela GCEP/SPO, a GCOI/SPO
editou o Despacho nº 9/2016/EXM/GCOI/SPO, de 02.02.2016 (doc. 0137024 - fls. 08/09),
complementando as informações dispostas no Despacho nº 88/2015/EXM/GCOI/SPO. Na ocasião,
conclui-se que a IAC encontra-se obsoleta, pois caiu em desuso, e sugeriu portanto a revogação do
documento.

1.5. Por conseguinte, com vistas à análise normativa da possibilidade de revogação da referida
IAC, o processo foi encaminhado a Gerência Técnica de Normas Operacionais - GTNO/SPO, a qual
avaliou a proposta, através da Nota Técnica nº 48/2016/GTNO/GNOS/SPO-DF, de 25.08.2016 (doc.
0137024 fls. 15/16), concluindo não haver óbices ou impactos negativos na revogação da referida IAC.
Por outro lado, por meio do Despacho n° 59/2016/SPO, de 26.08.16 (doc. 0137024 - fl. 19), recomendou
o encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal junto a esta Agência, para emissão de parecer sobre a
proposta de revogação, sugerindo minuta do ato normativo de revogação da Instrução de Aviação Civil
n°. 061-1002.

1.6. Aquele órgão jurídico, por meio do Parecer nº 412/2016/PROT/PFANAC/PGF/AGU, de
31.10.16 (0137142), não vislumbrou óbices para a consecução do ato pretendido. Em que pese o assunto
tratado ser eminentemente técnico e posicionado no campo da discricionariedade administrativa, reiterou-
se a necessidade de que seja observada a coerência (evitar contradições no próprio procedimento) e
efetividade (procedimento adequado para alcançar o fim desejado), em especial quanto ao impacto da
revogação da IAC sobre outras normas correlatas a ela.

1.7. Por fim, vieram os autos a este Gabinete, por meio do Despacho da ASTEC (Doc.
0303060), em 28.12.2016, para análise e posterior deliberação da Diretoria Colegiada desta Agência.

É o relatório.
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RICARDO BEZERRA

Diretor

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sérgio Maia Bezerra, Diretor, em
07/02/2017, às 15:45, 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
0368195 e o código CRC D329A4AB.
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