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Ofício 001/2020 
São Paulo, 15 de março de 2020. 

 
 
À 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
Ilmo. Sr. Diretor-Presidente  
José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz 
Setor Comercial Sul - Quadra 09 - Lote C 
Edifício Parque Cidade Corporate - Torre A 
(1º ao 7º andar) Brasília - DF – CEP: 70.308-200 
 
Referência: Covid19 - Revalidação Certificado Médico Aeronáutico (CMA) e Revalidação do 
Certificado de habilitação Técnica (CHT) 
 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS DA AVIAÇÃO CIVIL 
CONDUTORES DE AVIÃO – ABRAPAC, fundada por pilotos preocupados com os rumos da 
segurança de voo, é uma entidade independente, pautada por ações que buscam sempre o 
embasamento técnico, científico e legal, visando a valorização do aeronauta e a prevenção 
de acidentes e incidentes aeronáuticos. 

Devido a pandemia anunciada pela OMS e amplamente divulgada, a 
ABRAPAC vem por meio deste ofício solicitar que seja avaliada pela ANAC a prorrogação 
do vencimento do CMA e do CHT dos pilotos. 

Nesse período em que as medidas de contenção da pandemia Covid19 
estão sendo implantadas, certamente haverá impossibilidade de renovação de licenças, 
habilitações e exames médicos em diferentes cenários, no Brasil e no exterior. 

A ABRAPAC entende que a prorrogação imediata de todas as licenças e 
habilitações é a medida correta a ser tomada, para que consigamos conter os efeitos das 
restrições à circulação que já se iniciaram, mas que, certamente, serão reforçadas nas 
próximas semanas.  

                            Trata-se de medida extrema, mas necessária, a exemplo de prorrogações 
de validade de licenças que já ocorreram no passado. Juntos, conseguiremos lidar com a 
epidemia e vencê-la. Mas, para isso, decisões rápidas precisam ser tomadas. 

 
Destarte, em total respeito e apoio a vossa Diretoria, esta associação se 

coloca à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias. 
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Com protesto da mais elevada estima e consideração, agradecemos a 

atenção por ora dispensada. 
 

Cordialmente, 
 

 
Paulo Rogério Licati 

Presidente 


