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RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS 

COMENTÁRIOS RECEBIDOS SOBRE A CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO Nº 60800.003061/2009-81 (RBAC nº 34) E RESPECTIVAS 

OBSERVAÇÕES 

ORIGEM / COMENTÁRIO OBSERVAÇÃO SOBRE O COMENTÁRIO 
  

EMBRAER  

Prevalece o texto do RBAC 34. A republicação 

do regulamento é efetivada após análise da 

emenda pela ANAC.  

TEXTO SUGERIDO PARA ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO 
(c) Republicação 
Sempre que houver emenda no regulamento 14 Code of Federal Regulations Part 34, a ANAC 
republicará o texto do regulamento adotado na forma do Apêndice A-I, por meio de emendas a este 
RBAC. No caso em que uma emenda no regulamento 14 Code of Federal Regulations Part 34 for 
publicada, e que a ANAC ainda não tenha republicado o texto do regulamento, prevalecerá o texto oficial 
da FAA. 

  

EMBRAER  

Prevalece o texto do RBAC 34. 
JUSTIFICATIVA 
Cenário: 
14 Code of Federal Regulations Part 34 ser revisado e a ANAC ainda não republicou a emenda do 
RBAC. O que prevaleceria nesse caso? 
Texto não é claro quanto ao cenário supracitado. 

  

EMBRAER  
As divergências são tipográficas ou editoriais 
eventualmente ocorridas entre a emenda do 
RBAC 34 e a do 14 CFR Part 34 por ele 
republicada. 

O parágrafo (b) sobre divergência editorial incluirá o cenário onde o regulamento 14 Code of Federal 
Regulations Part 34 é revisado e a ANAC ainda não republicou a emenda do RBAC ou o termo 
"divergência" refere-se somente a erros tipográficos? 

  

EMBRAER  
De acordo com as provisões do RBHA 21.17 o 
regulamento utilizado na base de certificação é 
o regulamento que estiver vigente na data do 
requerimento. O RBHA 21.17(1)(ii) estabelece 
a possibilidade de se demonstrar 
conformidade com emendas posteriores. 

Caso o parágrafo (b) não inclua esse cenário, será necessário um pedido de Nível Equivalente 
de Segurança ou de Isenção para a ANAC permitir o uso do regulamento 14 Code of Federal 
Regulations Part 34 novo. 

 


