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A noite do dia 10 de novembro foi 
especial para a aviação brasileira. 
O evento SNA DEBATE: RBAC-61 
EM FOCO colocou pilotos, repre-
sentantes de associações e profis-
sionais da aviação executiva frente 
a frente com o Superintendente de 
Padrões Operacionais da ANAC, 
Wagner Moraes, a quem todos 
puderam fazer questionamentos e 
reivindicações.

O encontro, com mais de 120 
pessoas presentes, serviu para 
esclarecer pontos polêmicos sobre 
emissões de licenças, habilitações 
e certificados. O grande avanço 
proporcionado foi a abertura de 
diálogo com a ANAC e a perspecti-
va de possíveis adaptações e 
revisões nas novas normas, de 

forma a garantir tanto as necessi-
dades da agência reguladora como 
as dos pilotos.

Pilotos de aviões de portes varia-
dos, de helicópteros, instrutores, 
proprietários de escolas, blogueiros 
e outros tiveram a oportunidade de 
tirar dúvidas e expor seus pontos de 
vista sobre a regulamentação 
recentemente editada.

O encontro, inédito no setor, 
evidenciou o poder do diálogo e da 
construção de canais de 
relacionamento — todos saíram 
ganhando. “Vamos acolher a todos 
que querem contribuir e apontar 
soluções, e não só problemas”, 
afirmou o presidente do SNA, 
comandante Adriano Castanho.

O Sindicato Nacional dos 
Aeronautas convida a todos os 
pilotos da aviação geral, taxi 
aéreo e executiva a juntarem-se 
a nós na busca da valorização 
da nossa profissão diante do 
mercado de aviação nacional.

A participação dos trabalhadores 
é o que nos dá legitimidade 
para representar a categoria. 
Essa participação é proporcional 
aos resultados que alcançamos 
na defesa dos interesses dos 
aeronautas.

O sindicato é uma importante 
ferramenta política, porém apar-
tidária, que temos que fortalecer 
em busca de uma profissão 
valorizada. 

Venha conhecer e participar.   

Associe-se!

www.aeronautas.org.br
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Um jato executivo supersônico está sendo desenvolvido em uma 
parceria entre a Airbus e a americana Aerion. A ideia é que o novo AS2, 
cujo custo de produção está estimado em cerca de R$ 245 milhões, 
seja uma espécie de “novo Concorde” — voará de Londres a Nova York 
em três horas, alcançando 1,9 mil km/h e ultrapassando a barreira do 
som. Os primeiros voos de teste devem ocorrer em 2019, e a aeronave 
de luxo poderá levar até 12 passageiros.
Fonte: Época Negócios 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A Nextant Aerospace chegou ao Brasil para lançar o Nextant 400XTi, 
jato executivo que promete voar de Porto Alegre a Fortaleza sem 
escalas e com um custo de aquisição até 50% mais baixo que o dos 
concorrentes — de olho na renovação da frota brasileria de aviação 
geral. O Brasil tem a segunda maior frota do mundo de aviação geral, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e vem registrando um 
crescimento médio de 5% ao ano. 
Fonte: Defesa Aérea & Naval  

A gigante produtora de jatos civis canadense Bombardier vai equipar 
seus aviões com sistema que promete garantir internet consistente e 
rápida durante o voo, em qualquer lugar do mundo. Além de lançar 
aviões comerciais alinhados ao sistema, que funciona com 
conectividade via satélite, a empresa planeja disponibilizar a 
modernização para todas suas aeronaves atualmente em serviço no 
planeta. O sistema, chamado JetWave, deve ser lançado em 2015.   
Fonte: Portal Fator Brasil

www.aeronautas.org.br
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Especial

“

O que pensa o mercado
da aviação sobre o
RBAC-61

Vulnerabilidade nas
Relações de Trabalho
na Aviação Geral

”

O mercado da aviação geral no Brasil está aque-
cido e, atualmente, o país possui a segunda 
maior frota do seguimento no mundo. Mas, ao 
mesmo tempo em que o setor cresce e se desen-
volve, os direitos trabalhistas dos aeronautas 
envolvidos acabam sendo deixados de lado 
pelos empregadores.

É muito comum que os proprietários de aerona-
ves contratem seus pilotos como prestadores de 
serviços, por meio de pessoas jurídicas – a 
chamada “pejotização”. Contudo, esse modelo 
de contratação fragiliza o aeronauta empregado, 
além de ser considerado fraude às relações de 
trabalho.

Isso porque, ao contrário do piloto com registro 
na Carteira de Trabalho, o piloto que atua como 
“PJ” não recebe inúmeros direitos trabalhistas, 
como por exemplo horas extras, aviso prévio, 
FGTS, INSS, Repouso Semanal Remunerado 
(RSR), Férias, dentre outros.

É importante lembrar que a CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) considera como emprega-
do toda “pessoa física” que presta um serviço 
não eventual, com pessoalidade, mediante um 
salário e subordinação. Vemos que essas carac-
terísticas estão sempre presentes nas relações 
de trabalho dos pilotos da aviação geral.

Em poucas palavras, a “pejotização” é algo que 
deve ser combatido, pois caso o piloto 
contratado preencha os requisitos da CLT para 
considerá-lo como “empregado”, deverá o 
mesmo ter registro em Carteira, bem como 
receber todos os direitos daí decorrentes.

“Tem muita coisa interessante no 
RBAC-61, mas também tem muita coisa 
que não concordo. Acho que muita coisa 
deveria ser reformulada com base em 
pesquisas técnicas, principalmente em 
relação às habilitações iniciais. Isso pode 
afastar quem quer entrar na área.”

“Precisamos de mais agilidade e de abrir 
mais canais de diálogo, principalmente 
com a aviação executiva, que de certa 

forma está esquecida. Vejo algumas 
propostas com bons olhos, mas serão 

necessários muitos ajustes para atender 
às reais necessidades dos pilotos.”

“Parabenizamos o SNA pelo evento, que 
mostrou que unidos alcançaremos melhores 
condições ao setor. Eventos desta natureza 

são vitais pois só assim temos a oportunidade 
de estar frente a frente com a ANAC e outros 

órgãos reguladores, debatendo e sanando 
uma série de dúvidas.”

Produção Gráfica/Circulação
Cristofer Guardia - eventos@aeronautas.org.br

Jornalista Responsável
Eduardo Vieira da Costa - imprensa@aeronautas.org.br

“O RBAC-61 não regula somente a 
emissão de licenças e habilitações: este 
também é o regulamento da 
empregabilidade dos aeronautas. Poder 
discuti-lo com autoridades não tem 
impacto somente em segurança de voo, 
mas principalmente na nossa viabilidade 
como pilotos profissionais.”

“A emenda publicada é incoerente com a 
realidade do nosso país. Sinto que a ANAC 
quer acabar com nossa aviação geral. 
Parece que é mais fácil cuidar das 
empresas aéreas de aviação comercial do 
que dos pilotos individuais. A grande 
maioria vai ser prejudicada por isso.  ”

“O RBAC-61 precisa ser melhorado pois 
tem muitas exigências que, quando entrarem 

em vigor, trarão dificuldade. O caminho é o 
diálogo com as instituições para adequar a 
regulamentação, deixando-a mais próxima 

de países como os EUA.” 

RBAC-61 - MITOS E VERDADES 
O Superintendente de Padrões Operacionais da ANAC, Wagner William de Souza Moraes, 
explica o ponto de vista da agência reguladora em algumas questões polêmicas.

Luiz C. Lopês, diretor institucional da ABTAer
 (Associação Brasileira de Táxi Aéreo)

Bruno Ferrari, piloto e vice-presidente da UNAPAC
(União Nacional de Pilotos da Aviação Civil)

Eduardo Faraco, Dir. de Ensino da VOEFLORIPA Escola de Aviação Civil

O modelo de contratação por 
meio de PJ [pejotização] fragiliza 

o aeronauta, além de ser considerado
 fraude às relações de trabalho

  1 Por que a ANAC manteve na EMD04 a previsão 
 de treinamento em CT para aeronaves TIPO?

Com essa alteração na norma, a ANAC busca garantir que 
os pilotos de aeronaves complexas (TIPO) sejam 
periodicamente submetidos a um treinamento aprovado, 
que garanta aos pilotos conhecimentos aprofundados do 
equipamento que operam e uma operação padronizada. No 
cenário de treinamento informal — isto é, não certificado — 
a qualidade do treinamento depende exclusivamente do 
piloto que o esteja ministrando, o que possibilita a 
perpetuação de conhecimentos técnicos superficiais e 
práticas operacionais inadequadas.

2 Por que a EMD05 alterou os critérios
 para a revalidação das habilitações TIPO?

Considerando que vários pilotos e/ou operadores não 
programaram as revalidações de suas habilitações técnicas 
em Centro de Treinamento, Escola de Aviação Civil ou 
Aeroclube, a EMD05 estabeleceu a possibilidade de, pelo 
período de 12 meses, a revalidação ser realizada em 
aeronave. Esta ação visou impedir que os pilotos e/ou 
operadores ficassem impedidos de renovar suas 
habilitações, garantindo a possibilidade de planejamento 
da próxima revalidação.

3 É exigido treinamento e exame de proficiência 
 em simulador para obtenção e/ou revalidação 
 de uma habitação de TIPO?

Não. A EMD04 eliminou a exigência de o treinamento e o 
exame de proficiência serem realizados em simulador. O 
texto atual do RBAC-61 determina somente que o 
treinamento seja realizado em Centro de Treinamento, Escola 
de Aviação Civil ou Aeroclube, segundo um programa de 
treinamento aprovado pela ANAC. Dessa forma, o 
regulamento permite que o treinamento seja realizado em 
aeronave, simulador ou em uma configuração “mista”, 
envolvendo aeronave e dispositivos de treinamento, desde 
que assim conste do programa de treinamento aprovado 
pela ANAC para a entidade que o ministre.

4 A definição de aeronave TIPO será alterada?

A ANAC está discutindo a possibilidade de alteração da 
definição de TIPO adotada pelo Brasil e tem contado com a 
contribuição de diversas associações de pilotos, operadores 
e proprietários. As analises ainda estão em andamento, com 
previsão de conclusão para os próximos meses.

5 A exigência de 200h em comando
  para a instrutor será mantida?

A ANAC decidiu pela prorrogação do prazo de 
implementação deste requisito por mais 12 meses, visando 
um aprofundamento nas análises do cenário de segurança 
operacional no segmento de instrução, para poste-
riormente chegar a uma decisão definitiva quanto à 
manutenção ou não deste requisito.

6 Instrutores com qualificação distinta d
 apresentada na Portaria 2457/SPO estão
 impedidos de atuar como instrutores?

Não. A Portaria 2457/SPO tem por objetivo alterar o 
procedimento atualmente adotado para a inclusão de um 
novo instrutor em uma Escola de Aviação Civil. Pelo 
procedimento atual, a instituição encaminha as informações 
relativas ao candidato a instrutor para a ANAC, que 
deve analisar a compatibilidade do mesmo para a 
matéria/atividade solicitada. Este procedimento tem deman-
dado muito tempo, consumindo recursos da Agencia e tempo 
dos interessados. Desta forma, a Portaria 2457/SPO visa 
informar às instituições quais qualificações já estão 
previamente autorizadas para cada matéria/atividade, sendo 
que a comunicação à ANAC deve ser realizada apenas para 
permitir o cadastro do profissional junto à instituição, mas não 
para fins de aprovação pela ANAC. Vale ressaltar que a 
Portaria 2457/SPO não tem caráter exaustivo, ou seja, caso a 
instituição deseje incluir um instrutor com uma qualificação 
diferente da atualmente divulgada, a mesma pode solicitar a 
aprovação junto à ANAC. Destaca-se que as autorizações já 
realizadas não perderam efeito. Desta forma, nenhum 
profissional atualmente em atividade fica impedido de exercer 
sua instrução em função da mesma.
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A noite do dia 10 de novembro foi 
especial para a aviação brasileira. 
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emissões de licenças, habilitações 
e certificados. O grande avanço 
proporcionado foi a abertura de 
diálogo com a ANAC e a perspecti-
va de possíveis adaptações e 
revisões nas novas normas, de 

forma a garantir tanto as necessi-
dades da agência reguladora como 
as dos pilotos.

Pilotos de aviões de portes varia-
dos, de helicópteros, instrutores, 
proprietários de escolas, blogueiros 
e outros tiveram a oportunidade de 
tirar dúvidas e expor seus pontos de 
vista sobre a regulamentação 
recentemente editada.

O encontro, inédito no setor, 
evidenciou o poder do diálogo e da 
construção de canais de 
relacionamento — todos saíram 
ganhando. “Vamos acolher a todos 
que querem contribuir e apontar 
soluções, e não só problemas”, 
afirmou o presidente do SNA, 
comandante Adriano Castanho.

O Sindicato Nacional dos 
Aeronautas convida a todos os 
pilotos da aviação geral, taxi 
aéreo e executiva a juntarem-se 
a nós na busca da valorização 
da nossa profissão diante do 
mercado de aviação nacional.

A participação dos trabalhadores 
é o que nos dá legitimidade 
para representar a categoria. 
Essa participação é proporcional 
aos resultados que alcançamos 
na defesa dos interesses dos 
aeronautas.

O sindicato é uma importante 
ferramenta política, porém apar-
tidária, que temos que fortalecer 
em busca de uma profissão 
valorizada. 

Venha conhecer e participar.   

Associe-se!

www.aeronautas.org.br

Sede e Subsede Representações
Rio de Janeiro/RJ
Av. Franklin Roosevelt, 194 
Salas 802 a 805 - Centro 
CEP: 20021-120 
Tel.: (21) 3916-3800

São Paulo/SP 
Av. Washington Luis, 6817
Sala 101 - Congonhas
CEP: 04627-005 
Tel.: (11) 5531-0318

Belém/PA 
Av. Senador Lemos, 19
Passagem São Luiz
Sacramenta 
CEP: 66123-650
Tel.: (91) 3233-2385

Belo Horizonte/MG 
Praça Bagatelle, 204 
Aeroporto da Pampulha
Vista Panorâmica S/N - São Luís 
CEP: 31270-705 
Tel.: (31) 9133-4563

Macaé/RJ
Av. Dr. Geraldo Menecucci 
de Oliveira, 612
Parque Aeroporto
CEP: 27963-500
Tel.: (22) 2762-3654

Porto Alegre/RS 
Rua Augusto Severo, 82 
São João 
(Anexo ao Sind. Aeroviários)
CEP: 90240-480
Tel.: (51) 3094-6619

Um jato executivo supersônico está sendo desenvolvido em uma 
parceria entre a Airbus e a americana Aerion. A ideia é que o novo AS2, 
cujo custo de produção está estimado em cerca de R$ 245 milhões, 
seja uma espécie de “novo Concorde” — voará de Londres a Nova York 
em três horas, alcançando 1,9 mil km/h e ultrapassando a barreira do 
som. Os primeiros voos de teste devem ocorrer em 2019, e a aeronave 
de luxo poderá levar até 12 passageiros.
Fonte: Época Negócios 

Brasília/DF 
SRTVS, Quadra 701, 
Conj. E Bl 2/4 Sala 102
Ed. Palácio do Rádio II 
CEP: 70340-902
Tel.: (61) 3321-5497

Campinas/SP
Centro Empresarial Viracopos
SPE - Rod. Santos Dumont
Km 66 - S/N - 2º Andar, Sala 217
CEP: 13052-901
Tel.: (19) 3725-6579 

Notícias

Só falta você!

Para que nossa
categoria continue
cada vez mais forte,
é preciso voarmos
todos na mesma direção. 
Junte-se a nós!

O que pensa o
mercado da aviação

sobre o RBAC-61
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Vulnerabilidade nas
Relações de Trabalho

na Aviação Geral
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A Nextant Aerospace chegou ao Brasil para lançar o Nextant 400XTi, 
jato executivo que promete voar de Porto Alegre a Fortaleza sem 
escalas e com um custo de aquisição até 50% mais baixo que o dos 
concorrentes — de olho na renovação da frota brasileria de aviação 
geral. O Brasil tem a segunda maior frota do mundo de aviação geral, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e vem registrando um 
crescimento médio de 5% ao ano. 
Fonte: Defesa Aérea & Naval  

A gigante produtora de jatos civis canadense Bombardier vai equipar 
seus aviões com sistema que promete garantir internet consistente e 
rápida durante o voo, em qualquer lugar do mundo. Além de lançar 
aviões comerciais alinhados ao sistema, que funciona com 
conectividade via satélite, a empresa planeja disponibilizar a 
modernização para todas suas aeronaves atualmente em serviço no 
planeta. O sistema, chamado JetWave, deve ser lançado em 2015.   
Fonte: Portal Fator Brasil

www.aeronautas.org.br




