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introdução
Saudações ,  caro  le i tor ,  aeronauta  ou  não !  Seja  bem -v indo  à  cart i lha  da  Comissão  de  Dire i to

Aeronáut ico  da  OAB -MG .  Esta  cart i lha  é  f ruto  da  contr ibuição  de  muitos  de  nossos  membros

que  se  empenharam  em  reunir ,  selec ionar  e  organizar  in formações  importantes  para  o  seu

dia  a  dia .  Seu  formato  s imples  e  de  fác i l  consulta  vai  torná - la  uma  al iada  na  hora  de  t i rar

suas  dúvidas .  

Ela  contém  quatro  temas  atuais  e  que  podem  ajudar  bastante  não  apenas  os  aeronautas ,  mas

também  o  públ ico  em  geral .  Abordaremos ,  pr imeiramente ,  o  Processo  Administ rat ivo

or ig inado  por  uma  in f ração ,  suas  caracter ís t icas ,  etapas  e  o  procedimento  para  defesa ,

recursos ,  bem  como  seus  desdobramentos  legais .  

Nesta  cart i lha  também  t rataremos  os  “Drones ” ,  VANT ,  aeronaves  não  t r ipuladas  e

aeromodelos .  Ser iam  todos  iguais?  Ou  ser iam  nomes  di ferentes  para  a  mesma  coisa?  Por  i sso

você  vai  encontrar  aqui  in formações  a  respeito  do  cadastramento ,  regras  de  acesso  ao  espaço

aéreo ,  consequências  jur íd icas  em  caso  de  ut i l ização  fora  das  normas  de  segurança  e

responsabi l idade  civ i l .  Af inal ,  essas  aeronaves  estão  cada  vez  mais  presentes  em  nosso  dia  a

dia .

Na  tercei ra  parte  você  encontrará  novidades  na  regulamentação  da  operação  de  hel icópteros

em  áreas  não  cadastradas ;  as  prev isões ,  permissões ,  proibições  e  questões  de  segurança  que

envolvem  as  asas  rotat ivas .  Por  serem  muito  versáte is ,  a  Agência  Nacional  de  Aviação  Civ i l

(ANAC )  buscou  apr imorar  e  padronizar ,  por  meio  de  novas  normas ,  essas  operações  tão

necessár ias .

E ,  por  f im ,  esta  cart i lha  vai  t razer  as  mais  recentes  dispos ições  a  respeito  do  gerenciamento

da  fadiga  nos  t r ipulantes  por  meio  da  Lei  13 .475 /2017 .  A  ANAC ,  por  meio  do  Regulamento

Bras i le i ro  de  Aviação  Civ i l  (RBAC  1 17 ) ,  aponta  para  a  necess idade  de  f lex ib i l ização ,  apl icação

e  padronização  de  recursos  que  garantam  o  gerenciamento  da  fadiga  dos  t r ipulantes ,  pois

ela  impacta  a  segurança  de  voo  e  o  bem -estar  de  t r ipulações  e  passagei ros .

Esperamos  que  esta  cart i lha  possa  serv i r  para  muitos  de  vocês ,  fac i l i tando ,  esclarecendo  e

ampl iando  o  conhecimento  a  respeito  de  temas  tão  importantes  para  a  aviação  e  sua

segurança .  Desejamos  a  todos  um  ót imo  t rabalho  e  voos  cada  vez  mais  seguros !
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Processo Administrativo
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O Processo Administrativo é a sequência de atividades interligadas da

Administração, que visa a alcançar determinado efeito final previsto em

lei. Trata-se do modo como a Administração Pública toma suas

decisões, seja por iniciativa de um particular, seja por iniciativa própria.

Aplica-se sempre que ocorrerem infrações previstas no Código

Brasileiro de Aeronáutica (CBA), como veremos à frente. Ele possui uma

série de etapas e especificidades apresentadas a seguir:

1) QUAL FINALIDADE DE UM PROCESSO
ADMINISTRATIVO?
Ele tem como objetivo apurar infrações e também

aplicar sanções previstas nos dispositivos legais e

disciplinadores da atividade de Transporte Aéreo

Público Regular, mais especificamente na prestação

de Serviços Aéreos em Aviação Civil.

2) QUAIS AS ETAPAS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO?
Inicia-se por sua instauração, em seguida a autuação,

defesa, instrução, relatório e, por fim, seu julgamento.

3) QUANDO SE INICIA O PROCESSO
ADMINISTRATIVO?
Ele terá início com a lavratura do Auto de Infração,

que pode se dar por fiscalização in loco, remota,

reclamação de terceiros ou por denúncia.

4) E O QUE É UM AUTO DE INFRAÇÃO?
Trata-se de um documento que descreve a infração

eventualmente praticada por pessoa física ou jurídica,

quando constatada a prática de violação ao CBA, à

legislação complementar e às demais normas de

competência da autoridade de Aviação Civil.

P
R

O
C

E
D

I
M

E
N

T
O

1

4
C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o



6) COMO DEVO ELABORAR MINHA
DEFESA?
O prestador de serviços de transporte aéreo, por meio

do instrumento de defesa, faz jus ao seu direito de

ampla defesa e contraditório ao auto de infração.

Caberá sua defesa num prazo de 20 (vinte dias),

endereçada ao órgão responsável pela autuação.

7) COMO SE DÁ A FASE DE RELATÓRIO?
O relatório conterá a narração de toda a apuração da

instrução. Deverá fazer menção a tudo que foi

apurado; depoimentos, perícias, diligências e

documentos constantes dos autos, com

recomendação e/ou sugestão da decisão a ser

proferida pela autoridade competente.

8) E O JULGAMENTO, COMO ACONTECE?
O julgamento é a Decisão Administrativa em primeira

ou segunda instância, ele determina a aplicação de

penalidades (multa) ou o arquivamento do processo. A

Decisão Administrativa e a Notificação de Decisão

devem conter o valor da pena pecuniária, de acordo

com a tabela de infrações.

9) EXISTEM MEDIDAS ALTERNATIVAS?
QUAIS SÃO? PODERÃO SUBSTITUIR A
IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES?
Sim, existem, são elas: o Aviso de Condição Irregular

(ACI) e a Solicitação de Reparação de Condição

Irregular (SRCI). O ACI pode ser emitido quando

constatada infração de baixo impacto ou que não

afete a segurança das operações aéreas. Já a SRCI

pode ser emitida quando constatada infração cuja

correção deva ocorrer em determinado prazo. O

prazo em questão poderá vir estabelecido no próprio

documento ou mediante a apresentação de um

Plano de Ações Corretivas (PAC), que é o documento

apresentado pelo regulado, contendo minimamente

a descrição das ações a serem adotadas para a

correção da condição irregular, cronograma para

implementação das ações e a indicação de

responsável.

10) QUAIS OS TIPOS DE PROVIDÊNCIAS
ADMINISTRATIVAS SANCIONATÓRIAS?
São eles a multa, a suspensão e a cassação.

11) MAS QUANDO CABERÁ RECURSO?
ELE TEM EFEITO SUSPENSIVO?
O recurso será cabível contra a decisão de primeira

instancia no prazo de 10 (dez) dias e será dirigida à

segunda instância administrativa. Porém, não terá

efeito suspensivo.

5) E COMO OCORRE A FASE DE
AUTUAÇÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO?
Nesta fase os documentos serão devidamente

registrados, transformando-se em processo

administrativo recebendo uma numeração única; o

autuado será notificado e encaminhará sua defesa

para apreciação.

Processo Administrativo 5
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Processo Administrativo

13) O QUE É O TERMO DE CESSAÇÃO DE
CONDUTA (TCC)? SUA APRESENTAÇÃO
SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO?
O TCC é um documento emitido e assinado por operador,

proprietário, piloto ou qualquer detentor de licenças,

habilitações, certificados, autorizações, permissões ou

concessões na ANAC em decorrência das condutas para

as quais não caiba a implementação de medidas

corretivas ou mitigadoras suficientes para demonstrar a

cessação da conduta ou para restaurar o nível de

segurança aceitável. Seu objetivo é levar o regulado a se

abster de repetir a prática do ato infracional. Seu

preenchimento não pode ser requisito para a revogação

da medida cautelar (interdição, por exemplo). Porém,

atenção, ele não suspende a tramitação do Processo

Administrativo!

12) E QUANDO CABERÁ RECURSO À
DIRETORIA?
Este tipo de recurso é destinado apenas à última instância

e deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, mas

somente quando as decisões proferidas pela autoridade

competente para julgamento aplicarem sanções de

cassação, suspensão ou multa acima do valor de R$

100.000,00 (cem mil reais).

14) O QUE OCORRE SE O TCC FOR
DESCUMPRIDO?
O TCC será considerado descumprido se constatada

repetição da prática irregular em até 02 (dois) anos da

data de assinatura do termo. Nesta hipótese, poderá haver

a aplicação de medidas sancionatórias (suspensão ou

mesmo cassação), mediante Processo Administrativo

próprio.

15) QUANDO É APLICÁVEL O ABATIMENTO
DA MULTA?
O abatimento pode ser concedido desde que solicitado

antes da decisão administrativa de primeira instância.

Neste caso, será feito o arbitramento sumário de multa,

ou seja, a multa será aplicada de imediato com desconto

correspondente a 50% (cinquenta por cento).

16) O QUE ACONTECE SE APRESENTADOS
DEFESA E ARBITRAMENTO SUMÁRIO
RELATIVO À MESMA INFRAÇÃO?
Neste caso prevalecerá a defesa, dando continuidade ao

processo administrativo, independentemente de

intimação do interessado.

17) POSSO PARCELAR MINHA MULTA?
Sim, é permitido parcelar. Os valores podem ser divididos

em até 60 vezes, com parcela mínima mensal de R$

50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e de R$ 200,00

(duzentos reais) para pessoa jurídica.

18) E QUANDO UM DÉBITO SERÁ INSCRITO
EM DÍVIDA ATIVA?
O débito será inscrito em Dívida Ativa quando a multa

estiver vencida sem o respectivo pagamento. O autuado

que tiver débitos inscritos em dívida ativa terá seus dados

incluídos no Cadastro Informativo de

Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).

Em função disso, poderá o Estado cobrar judicialmente

do devedor por meio de execução fiscal ou protesto de

título em cartório.
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Cadastramento
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Os chamados “Drones” estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e

suas operações encontram-se em franco crescimento, tanto no Brasil quanto

no mundo. Considerando o público diversificado que esse mercado atinge,

torna-se necessário conhecer bem as regras que regulamentam a atividade.

Portanto, o uso consciente e o respeito à legislação devem ser prioridades

evitando riscos à segurança das pessoas e do espaço aéreo. 

REGRAS DE ACESSO AO ESPAÇO AÉREO E  RESPONSABILIDADE CIVIL  DE AERONAVES
REMOTAMENTE PILOTADAS (RPA) ,  “DRONES”  VANT E  AEROMODELOS.

Curiosamente, ao verificarmos a regulamentação

específica dessa atividade no Brasil, em especial o

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº

94/2017 (RBAC-E nº 94/2017) da ANAC, observamos que a

referida normativa não utiliza o termo “Drone”, mas sim

“Aeronaves não Tripuladas de Uso Civil”, termo que

também abrange outras aeronaves aqui abordadas.

1) PORQUE A ANAC FAZ ESSA
DIFERENCIAÇÃO?
Porque o termo “Drone” é muito abrangente e pode

compreender desde pequenos aparelhos comprados

livremente em lojas comerciais até veículos aéreos não

tripulados de uso militar. Dessa maneira, a ANAC buscou

distinguir em seu regramento Aeromodelos de

Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA).

2) ENTÃO O QUE É UMA AERONAVE
REMOTAMENTE PILOTADA (RPA)?
É uma aeronave não tripulada controlada através de

uma estação de pilotagem remota, utilizada para outros

fins que não sejam recreativos, como por exemplo: fins

experimentais, comerciais, institucionais, etc.

3) E UM AEROMODELO, O QUE É?
De acordo com a ANAC aeromodelo é uma aeronave não

tripulada, cuja finalidade de utilização é exclusivamente

para recreação e lazer.

2
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Classe 1
Peso máximo de decolagem maior que 150 kg;

Classe 2
Peso máximo de decolagem maior que 25 kg

e até 150 kg;

Classe 3
Peso máximo de decolagem de até 25 kg

4) QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM
AEROMODELO E UMA RPA?
Basicamente, a diferença entre um Aeromodelo e uma

RPA é a finalidade de sua utilização. Enquanto o

primeiro é utilizado exclusivamente para fins recreativos,

o segundo é utilizado para fins diversos.

5) COMO SÃO CLASSIFICADAS AS RPAs?
As RPA são classificadas de acordo com o peso máximo

de decolagem e estão divididas em três classes, sendo

que para o devido enquadramento do equipamento,

devem ser considerados os pesos da bateria ou

combustível, bem como da carga eventualmente

transportada. Assim são classificadas:

Aeromodelos e até mesmo as RPA de até 250g (embora

pertençam à classe3) possuem tratativa diversa dos

demais equipamentos e estão desobrigados de uma

série de requisitos por parte da ANAC.

6) EXISTE UMA REGULAÇÃO PRÓPRIA
PARA OPERAÇÃO DE AEROMODELOS?
Sim, o Manual do Comando da Aeronáutica 56-1 (MCA

56-1) regulamenta os procedimentos e

responsabilidades para utilização do Espaço Aéreo

Brasileiro pelos chamados aeromodelos, nele estão

previstas as informações gerais e específicas para você

operar seu aeromodelo com total segurança e dentro

das normas. Não se esqueça de conferi-lo, ok?

7) ALÉM DA ANAC, QUAIS OUTROS
ÓRGÃOS REGULAMENTAM OS “DRONES”?
A ANAC criou o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil

Especial nº 94/2017, como citado anteriormente, porém

a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e o

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)

também participaram, cada qual com suas atribuições.

8) EXISTE UM CADASTRO PARA DRONES
JUNTO À ANAC? ELE É OBRIGATÓRIO?
Sim, ele existe e é obrigatório, não se esqueça! O

cadastro das aeronaves não tripuladas de uso recreativo

(aeromodelo) ou não recreativo (RPA) são regidas pelo

Sistema  de Aeronaves Não Tripuladas (SISANT). Cabe

enfatizar que aeronaves de uso recreativo são aquelas

cujo peso máximo de decolagem seja superior a 250g e

limitado a 25kg, observando a linha de visada visual e

que não ultrapassem 400 pés (120 metros) acima do

nível do solo.

9) COMO É REALIZADO O CADASTRO DE
DRONES JUNTO À ANAC? O QUE PRECISO
PARA CADASTRAR?
O cadastro das aeronaves deve ser realizado acessando-

se o site do SISANT, https://sistemas.anac.gov.br/sisant.

Para cadastrar o “drone” é necessário informar:

Fique atento, de acordo com o SISANT deve ser realizado

apenas um cadastro por aeronave, devendo ser

obrigatoriamente vinculado a uma pessoa ou empresa

no Brasil, que será responsabilizada legalmente pela

aeronave. O cadastro no sistema gerará uma certidão

cujo porte é obrigatório durante toda e qualquer

operação.

Cadastramento

     Dados pessoais (nome, endereço, CPF, e-

mail);

     Dados de pessoa jurídica (CNPJ), se for o
caso;

     Dados da aeronave (nome, modelo,

fabricante, número de série e foto que
identifique a aeronave);

     Uma combinação de nove dígitos, que
será o número da identificação do
equipamento. Esta identificação deverá ser
afixada em local visível na aeronave;

     Incluir uma foto da aeronave com alguma
característica ou marca produzida pelo
proprietário do “drone”, o número de série do
equipamento ou qualquer outro sinal que
possa diferenciar a aeronave. (Dados
disponibilizados pela ANAC).

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o
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10) QUAIS DOCUMENTOS DEVO PORTAR AO
OPERAR UM DRONE? 
Em primeiro lugar é necessário que o piloto e o
observador tenham idade mínima de 18 anos ; em
seguida é exigido o porte de documentação obrigatória
pela ANAC , ANATEL , DECEA e , em casos específicos , do
Ministério da Defesa . 

 

No que se refere à ANAC , o porte de documentos
depende do peso de decolagem da aeronave e das
condições da operação . Para aeronaves cujo peso de
decolagem seja até 250 gramas , não se exige qualquer
documento . 

 

Aeronaves com peso acima de 250 gramas até 25 kg será
necessário o cadastro no SISANT ; sendo que , para
operações visuais acima de 400 pés , nesta classe , será
exigido o certificado de aeronavegabilidade (com
cadastro e matrícula , ou certificado de marca
experimental , conforme o caso).

 

Para aeronaves com peso de decolagem acima de 25 Kg
será necessário sempre o certificado de
aeronavegabilidade .

 

Também são exigidos : o manual de voo ; a apólice de
seguro ou o certificado de seguro com comprovante de
pagamento , dentro da validade . Nos casos de operações
comerciais ; documento com avaliação de operação de
risco para aeronaves com peso de decolagem superior à
250 gramas , válido nos últimos 12 meses e contemplando
todos os cenários .

 

No que se refere aos pilotos , para operações que
envolvam aeronaves das classes 1 (peso de decolagem
acima de 150 Kg) e 2 (peso máximo de decolagem acima
de 25 Kg até 150 Kg) devem possuir um Certificado
Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª , 2ª ou 5ª Classe válido ,

ou um CMA de 3ª Classe válido emitido pelo Comando da
aeronáutica . Todos os pilotos remotos que atuarem em 

 operações acima de 400 pés acima do nível do solo , ou
que atuarem em operações de RPAS Classe 1 ou 2 ,

devem possuir licença e habilitação emitida ou validada
pela ANAC . A ANAC determinará , para cada tipo de
operação , os critérios aceitáveis para a emissão da
licença e habilitação apropriadas .

 

Perante à ANATEL é preciso que se tenha a homologação
da aeronave e o do seu controle junto ao Sistema de
Gestão de Certificado e Homologação (SGCH), haja vista
tais equipamentos emitirem sinais de comunicação via
rádio . Já para o DECEA , voos acima de 400 pés devem
ser precedidos da emissão da respectiva NOTAM (Notice
to Airmen) para informação à comunidade aeronáutica e
criação de um espaço aéreo segregado . Em operações de
aerolevantamento , ou seja , consistentes em medição ,

computação e registro de dados do terreno com o
emprego de sensores e/ou equipamentos , será necessária
uma Autorização de Voo do Ministério da Defesa
(AVOMD).

Cadastramento

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o
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11) QUAIS SÃO AS REGRAS DE ACESSO AO
ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO?
O acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro por uma Aeronave

Não Tripulada somente poderá ocorrer mediante a

emissão de autorização especial por parte do Órgão

Regional do DECEA, responsável pelo espaço aéreo

onde ocorrerá o voo. 

O voo de uma Aeronave Não Tripulada deverá manter-

se afastado da trajetória de outra aeronave, tripulada ou

não, evitando passar à frente, por baixo ou por cima.

Não terá, portanto, prioridade no direito de passagem

sobre uma aeronave tripulada. Ademais, a operação não

terá prioridade sobre aerovias, procedimentos por

instrumentos, circuitos de tráfego, corredores visuais e

espaços aéreos condicionados já publicados.

12) O USO DO TRANSPONDER É
OBRIGATÓRIO PARA AERONAVES NÃO
TRIPULADAS?
O uso do transponder durante a operação deverá

cumprir as regras já existentes para aeronaves

tripuladas, em função da classe do espaço aéreo dentro

da qual se pretenda operar. Porém, estarão dispensadas

do uso do transponder as Aeronaves Não Tripuladas

com Peso Máximo de Decolagem (PMD) acima de 250 g

e até 25 kg, operando Visual Line of Sight (VLOS) e até

400ft Above Ground Level (AGL), independentemente

da classe do espaço aéreo sobrevoado, salvo

determinação contrária.

13) QUAIS SÃO AS ÁREAS DE SEGURANÇA
E QUAIS AS REGRAS PARA SOBREVOA-
LAS?
Áreas de segurança são: refinarias, plataformas de

exploração de petróleo, depósitos de combustível,

estabelecimentos penais, áreas militares, usinas

hidroelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares,

redes de abastecimento de água ou gás, barragens ou

represas, redes de comunicação ou de vigilância da

navegação aérea, outras áreas que se forem danificadas

provocarão sério impacto social, econômico, político ou

à segurança.

Tais áreas de segurança, ainda que não estejam

protegidas por Espaços Aéreos Condicionados, não

deverão ser sobrevoadas sem a prévia autorização das

autoridades responsáveis pela área envolvida, devendo

ser obedecida uma distância mínima de 500 m, a partir

da área patrimonial da instalação envolvida.

Cadastramento

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o

14) É POSSÍVEL OPERAR UMA AERONAVE NÃO
TRIPULADA EM ÁREAS OU CONDIÇÕES
PERIGOSAS, COMO PRÓXIMO A ACIDENTES
QUÍMICOS OU NUCLEARES, VULCÕES
EXALANDO OU EM ERUPÇÃO E EM CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS SEVERAS?
Sim, nesses casos caberá ao DECEA a análise de acesso ao

espaço aéreo, devendo o Explorador/Operador realizar as

devidas gestões com os demais órgãos reguladores.

15) QUEM DEVERÁ AUTORIZAR O VOO NO
INTERIOR DE PRÉDIOS E CONSTRUÇÕES
FECHADAS (MESMO QUE PARCIALMENTE),
GINÁSIOS, ESTÁDIOS OU ARENAS A CÉU
ABERTO (ATÉ O LIMITE VERTICAL DA SUA
ESTRUTURA LATERAL)?
Como não são considerados espaços aéreos sob a

responsabilidade do DECEA, são de total responsabilidade do

proprietário da estrutura ou do locatário do imóvel, devendo

estar autorizados pelo mesmo.

16) EXISTEM REGRAS ESPECÍFICAS PARA
AERONAVES NÃO TRIPULADAS PARA FINS
RECREATIVOS?
A operação dessas aeronaves para fins RECREATIVOS seguirá

regras expressas para prática de  EROMODELISMO (MCA 56-2).

As aeronaves devem estar  afastados, pelo menos, 2 km (dois

quilômetros) de aeródromos registrados e estar suficientemente

afastadas de pessoas não anuentes e de áreas ou instalações

urbanas sensíveis ao ruído, como hospitais, templos religiosos,

escolas e casas de repouso. Adicionalmente, não há a

obrigatoriedade, por parte do operador, de informar o voo ao

Órgão Regional responsável, quando os voos forem realizados

dentro das áreas adequadas para aeromodelismo. Caso ocorra a

verificação de aproximações de aeronaves tripuladas, as

operações com aeromodelos deverão ser paralisadas

imediatamente.

17) AO OPERAR UM “DRONE” ESTOU SUJEITO A
PENALIDADES CASO VIOLE AS REGRAS OU
CAUSE DANO A ALGUÉM OU A ALGUMA
PROPRIEDADE?
Sim, você também está sujeito à responsabilidade civil ao operar

o seu “drone”. Mas, para compreender melhor

esse assunto é preciso recordar um pouco da legislação que

trata da responsabilidade civil, certo?
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O Art. 5º, inciso X da Constituição Federal diz que: “são

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas assegurado o direito de 

 indenização pelo dano material ou moral decorrente

de sua violação”.  

 

A responsabilidade civil pressupõe a existência de 03

elementos: ato comissivo/omissivo, dano e nexo causal

entre eles. Isso significa que toda ação ou omissão que

ocasione dano a alguém é passível de

responsabilização. 

 

O Código Civil Brasileiro determina:

 

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária,

negligência ou imprudência, violar direito e causar

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,

comete ato ilícito.

 

Art. 927: Aquele que por ato ilícito (art. 186 e 187),

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

§ único: Haverá obrigação de reparar o dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados

em lei, ou quando a atividade normalmente

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua

natureza, risco para os direitos de outrem.

A responsabilidade classifica-se em subjetiva, na qual

examinamos a culpa do causador do dano (omissão,

negligência ou imprudência) e objetiva, na qual

afastamos a “culpa” e focamos no risco inerente à

atividade, neste caso a vítima precisa provar apenas a

conduta e sua ligação com o dano suportado.

No uso de comercial de VANT (“drones”) a

responsabilidade será objetiva, pois ao exercer

atividade de risco e beneficiar-se com sua exploração

econômica, o agente assume que essa atividade pode

causar prejuízo a outra pessoa e, neste caso, a

legislação impõe a ele o dever de indenizar

independente de ter agido com culpa.

Portanto, basta que o prejudicado demonstre que o

dano sofrido foi gerado pela conduta do agente para

conseguir o ressarcimento dos danos materiais e/ou

morais que suportar.

A responsabilidade também se classifica em direta,

quando atribuída exatamente ao causador do dano,

por exemplo, ao operador do VANT (“drones”); ou

indireta, quando outra pessoa (física ou jurídica) é

responsabilizada em virtude de sua vinculação jurídica

com o causador do dano, por exemplo, uma empresa

que contrata um operador de VANT (“drone”) para

mapear ou fiscalizar sua área de plantio é responsável

pelos danos que essa atividade provocar a terceiros.

Assim, tantos os operadores de VANT (“drones”) quanto

as pessoas físicas e jurídicas que se utilizam deste

equipamento nas suas atividades profissionais devem

estar cientes da sua obrigação em ressarcir eventuais

danos materiais e morais que seu uso cause a terceiros.

Algumas situações comuns que podem gerar a

responsabilidade dos operadores e usuários do serviço

de VANT são:

 

✔ Imagens e vídeos capturados por VANT (“drones”) que

invadam ou exponham a privacidade e intimidade de

terceiros.  

✔ Queda de VANT (“drones”) ou de objetos por ele

transportados sobre pessoas, imóveis ou outro

patrimônio causando danos. 

✔ VANT (“drones”) que invadam propriedade alheia

sem autorização.

✔ VANT (“drones”) que causem colisão no espaço aéreo

brasileiro. 

✔ VANT (“drones”) que “paralisem” ou provoquem

alteração no controle do tráfego aéreo brasileiro,

mormente na proximidade de aeroportos.

Importante ressaltar que o uso recreativo do VANT

(“drone”) também gera responsabilização civil, mas,

neste caso, estaremos diante da responsabilidade

subjetiva do causador do dano, ou seja, será necessário

demonstrar a culpa do agente.

Outro ponto importante a ressaltar é a

responsabilidade penal dos operadores de VANT

(“drones”) que também será subjetiva e submete-se ao

Código Penal Brasileiro.

Por fim, nos casos específicos, também caberá

responsabilidade administrativa dos operadores nos

termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e legislação

específica.

Cadastramento

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o
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18) MAS ENTÃO, O QUE É
RESPONSABILIDADE CIVIL?
É a obrigação imposta pela lei de reparação do dano

que uma pessoa causa a outra.  O Código Civil Brasileiro

determina:

 

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária,

negligência ou imprudência, violar direito e causar

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,

comete ato ilícito.

 

Art. 927: Aquele que por ato ilícito (art. 186 e 187),

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

§ único: Haverá obrigação de reparar o dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados

em lei, ou quando a atividade normalmente

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua

natureza, risco para os direitos de outrem.

19) O QUE É PRECISO PARA CONFIGURAR
A RESPONSABILIDADE CIVIL?
A responsabilidade civil pressupõe a existência de 3

elementos: ato comissivo/omissivo, dano e nexo causal

entre eles. Isso significa que toda ação ou omissão que

ocasione dano a alguém é passível de responsabilização.

O nexo causal é a ligação entre a conduta e o dano, ou

seja, deve-se provar que o dano foi causado por aquela

conduta.

20) QUAIS OS TIPOS DE
RESPONSABILIDADE CIVIL?
A responsabilidade classifica-se em subjetiva na qual

examinamos a culpa do causador do dano (omissão,

negligência ou imprudência) e objetiva na qual

afastamos a “culpa” e focamos no risco inerente à

atividade, neste caso a vítima precisa provar apenas a

conduta e sua ligação com o dano suportado (ato – nexo

causal e dano).

21) QUAL O TIPO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL NO USO COMERCIAL DE DRONES?
No uso comercial de VANT (“drones”) a responsabilidade

será objetiva, pois ao exercer atividade de risco e

beneficiar-se com sua exploração econômica o agente

assume que essa atividade pode causar prejuízo a outra

pessoa e, neste caso, a legislação impõe a ele o dever de

indenizar independente de ter agido com culpa. 

 

Portanto, basta que o prejudicado demonstre que o

dano sofrido foi gerado pela conduta do agente para

conseguir o ressarcimento dos danos materiais e/ou

morais que suportar.

22) QUAL O TIPO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL SE APLICA AO USO RECREATIVO DE
DRONES?
No uso recreativo do VANT (“drone”) aplica-se a

responsabilidade subjetiva do causador do dano, ou seja,

será necessário demonstrar a culpa do agente.

23) QUEM PODE SER RESPONSABILIZADO
CIVILMENTE?
O operador do VANT (“drones”), situação na qual a

responsabilidade será direta. Também poderá ser

responsabilizada a pessoa física ou jurídica que tenha

vinculação jurídica com o causador do dano, por

exemplo, uma empresa que contrata um operador de

VANT (“drone”) para mapear ou fiscalizar sua área de

plantio também é responsável pelos danos que essa

atividade provocar a terceiros. Dessa maneira, tanto os

operadores de VANT (“drones”) quanto pessoas físicas e

jurídicas que se utilizam deste equipamento nas suas

atividades profissionais devem estar cientes da sua

obrigação em ressarcir eventuais danos materiais e

morais que o uso de VANT (“drones”) cause a terceiros.

Cadastramento
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24) QUAIS DANOS PODEM SER
RESSARCIDOS?
 O Art. 5º, inciso X da Constituição Federal, determina a

reparação dos danos materiais e morais: “são invioláveis

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das

pessoas assegurado o direito de indenização pelo dano

material ou moral decorrente de sua violação”.  

 

Danos materiais: é qualquer prejuízo financeiro

decorrente do dano suportado, por exemplo, tratamento

e despesas médicas decorrentes de acidentes com

vítimas, reparo de danos em equipamentos, instalações,

bens móveis e imóveis de terceiros. 

 

Danos morais: é o prejuízo que afeta os direitos de

personalidade e causa dano psíquico à vítima como, por

exemplo, a violação da intimidade, privacidade, honra,

moral, imagem. 

 

25) ALÉM DO PROCESSO CIVIL, HÁ
OUTROS TIPOS DE RESPONSABILIDADES
APLICÁVEIS?
 Sim, existe a responsabilidade penal dos operadores de

VANT (“drones”) que será subjetiva e submete-se ao

Código Penal Brasileiro. Nos casos específicos, também

caberá responsabilidade administrativa dos operadores

nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e

legislação específica. 

26) QUAIS SITUAÇÕES COMUNS NO USO
DE VANT (“DRONES”) PODEM ACARRETAR
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SEUS
OPERADORES E/OU CONTRATANTES DO
SERVIÇO NO USO COMERCIAL?

Podemos citar algumas bastante importantes, como:

✔ Imagens e vídeos capturados por VANT (“drones”) que

invadam ou exponham a privacidade e intimidade de

terceiros.

✔ Queda de VANT (“drones”) ou de objetos por ele

transportados sobre pessoas, imóveis ou outro

patrimônio causando danos.

✔ VANT (“drones”) que invadam propriedade alheia sem

autorização.

✔ VANT (“drones”) que causem colisão no espaço aéreo

Brasileiro.

✔ VANT (“drones”) que “paralisem” ou provoquem

alteração no controle do tráfego aéreo brasileiro,

mormente na proximidade de aeroportos.

Cadastramento
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OPERAÇÃO DE HELICÓPTEROS EM
ÁREAS NÃO CADASTRADAS
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Os helicópteros, aeronaves de asas rotativas, são muito versáteis, eles

podem pousar e decolar de áreas não preparadas, como campos de

futebol, quadras de esportes, pastos, e qualquer área que possua

condições mínimas para uma operação segura. É desejável que os

helicópteros operem preferencialmente em helipontos ou heliportos

cadastrados pela ANAC, sendo eventuais as operações em áreas não

cadastradas.

Com a publicação do Regulamento Brasileiro de

Aviação Civil 91 (RBAC 91), pela ANAC, por meio da

Resolução 546, de 18 de março de 2020, houve

mudanças nos requisitos que autorizam operações

de helicópteros em áreas não cadastradas. Vamos

apresentar essas novidades: 

 

1) QUAIS REQUISITOS DEVEM SER
ATENDIDOS PARA A OPERAÇÃO DE
HELICÓPTEROS EM ÁREAS NÃO
CADASTRADAS?  
Conforme dispõe a seção 91.329 do RBAC 91, essas

operações podem ser realizadas, desde que:

1.1) A operação seja realizada sob total

responsabilidade do operador da aeronave;

1.2) A área seja de propriedade de pessoa física;

1.3) O acesso do público à área esteja restringido;

ou

1.4) Em se tratando de áreas desabitadas, em que

não haja demarcações ou construções no solo que

indiquem poder haver a presença de pessoas em

um raio de 30 metros do ponto de toque (exceto

aquelas pessoas envolvidas com a operação);

1.5) A operação seja realizada sob regras de voo

VFR diurno e em condições VMC;

1.6) A operação seja em áreas em que qualquer

ponto do helicóptero esteja distante pelo menos

30 metros de qualquer via de acesso público;

1.7) Não haja operação de abastecimento de

aeronaves no local;

1.8) Não haja proibição de operação no local

escolhido;
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1.9) A operação seja realizada sob regras de voo VFR

diurno e em condições VMC;

1.10) O responsável pelo local tenha autorizado a

operação ou, no caso de áreas desabitadas, não a tenha

proibido; 

1.11) O operador realize um gerenciamento de risco de

forma a garantir um nível aceitável de risco à segurança

da operação, da aeronave, de seus ocupantes e de

terceiros.

 

Entretanto, chama atenção no novo regramento uma

disposição que determina que a área onde será

realizada a operação seja de propriedade de pessoa

física. Não se sabe exatamente as razões e nem o

impacto de tal determinação, uma vez que muitas

operações podem, por sua natureza, não se

enquadrarem nesse requisito. 

 

2) NOS CASOS DE CATÁSTROFES
NATURAIS OU EMERGÊNCIAS, POUSOS E
DECOLAGENS DE HELICÓPTEROS EM
ÁREAS NÃO CADASTRADAS DEVEM
ATENDER TODOS OS REQUISITOS ACIMA? 
Neste caso, não é necessário. Nestas hipóteses são

dispensados os requisitos citados nos itens de 1.2 a 1.10

acima descritos.

 

3) É NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
DA ANAC E DO DECEA PARA OPERAÇÃO
EM ÁREAS NÃO CADASTRADAS?
Não é necessário obter autorização prévia, desde

que satisfeitos os requisitos.

4) NO CASO DE EVENTOS ÁREOS É
NECESSÁRIO AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA
ANAC?
Sim, para shows, competições, operação conjunta de

aeronaves e afins é necessário obter autorização prévia

da ANAC. É o que dispõe a seção 91.303 e a IS 91-008. A

autorização deve ser solicitada com 30 (trinta) dias de

antecedência, mediante o preenchimento do

formulário disponível neste link:

www.anac.gov.br/arquivos-de-

referencia/faq/solicitacao_pouso_eventual.pdf

Helicópteros

5) E QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS
PARA A APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE
VOO PARA OPERAÇÃO EM ÁREA NÃO
CADASTRADA?
Conforme dispõe o     MCA 100-11 (Manual do Comando

da Aeronáutica 100-11), que regula o “Preenchimento

dos Formulários de Plano de Voo”, em se tratando de

operação em locais que não dispõem de indicativo de

localidade deve inserir nos campos correspondentes as

letras ZZZZ e especificar, no campo   18, o nome do

município, Unidade da Federação (UF) e a localidade de

partida precedida de DEP/, DEST/ ou ALTN/ conforme o

caso. Quando inserir o grupo ZZZZ nos campos 13 ou 16,

automaticamente, abrirá o espaço para especificar no

campo 18 os dados do município, UF, etc., conforme

exemplos:

O sistema não aceita caracteres especiais como

acentuação gráfica (cedilha, acentos, pontos, etc.),

devendo observar os exemplos acima. Atualmente os

sistemas eletrônicos de apresentação de plano de voo

não aceitam planos de grupos ZZZZ para ZZZZ, sendo a

única alternativa é lançar um aeródromo mais próximo.

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o

DEST/CONCEICAO DO MATO
DENTRO MG CAMPO DO

FLAMENGO 1901S04325W ou só o
município e as coordenadas:
DEST/CONCEICAO DO MATO
DENTRO MG 1901S04325W

DEP/OURO PRETO MG UFOP
2023S04330W ou simplesmente:

DEP/OURO PRETO MG
2023S04330W
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6) AS OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO PÚBLICA
ESTÃO SUJEITAS ÀS DISPOSIÇÕES DA
SEÇÃO 91.329?
Não. A operação dos entes da Administração Pública da

União, dos estados e munícipios (polícias, corpos de

bombeiros, departamento de trânsito, receita federal,

etc.) possui legislação própria. Essas operações são

regidas pelo RBAC 90, que também permite operações

em áreas não cadastradas, desde que atendidos os

requisitos dispostos nas seções 90.301 e 90.303 do RBAC

90, porém com mais flexibilidade, inclusive permitindo

operações noturnas.

7- O SEGURO DE CASCO DOS
HELICÓPTEROS COBRE OPERAÇÕES EM
ÁREAS NÃO CADASTRADAS?
Geralmente sim, são cobertos. Entretanto, no ato de

contratação do seguro aeronáutico de casco é muito

importante verificar se estão cobertas operações em

locais não cadastrados, pois nas cláusulas gerais das

apólices as operações em lugares que não sejam

aeródromos homologados ou registrados podem ser

consideradas exclusões e prejuízos não indenizáveis.

Helicópteros

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o

Porém, em se tratando de helicópteros existe uma

cláusula, geralmente a 16A – Cláusula Particular

Aplicável ao Seguro de Casco de Helicópteros –, que

esclarece que no caso dos helicópteros não se aplica a

exclusão de prejuízos ocorridos durante operação em

locais não cadastrados. Assim, todo seguro de casco de

helicóptero precisa conter a cláusula particular

aplicável a estas aeronaves. Destaca-se que, embora as

apólices que contenham a cláusula particular aplicável

aos helicópteros indenizam sinistros ocorridos em locais

não cadastrados, a própria cláusula ressalva que o local

deve atender as condições técnicas mínimas

estabelecidas pelas autoridades competentes, neste

caso a ANAC. 

Por fim, nossa Comissão de Direito Aeronáutica da
OAB MG, como entidade que estimula as melhores
práticas na sociedade, ratifica ser importante
estimular a operação de aeronaves em locais
cadastrados (Homologados ou Registrados) pela
ANAC e  pelo Comando da Aeronáutica, pois esta
atitude preserva de forma mais adequada a
segurança de voo nas operações de pouso e
decolagem, bem como proporciona uma garantia
junto as seguradoras.
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Gerenciamento da fadiga
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Todos sabem que a fadiga acomete qualquer profissional. Suas

consequências para a aviação são ainda mais perigosas. Por esse motivo

existe uma série de legislações que protegem e gerenciam a fadiga em

tripulantes. Dessa maneira existe a necessidade de se atualizar

periodicamente essa legislação, buscando as melhores práticas.

O GERENCIAMENTO DA FADIGA NOS TRIPULANTES E  O RBAC 1 17 ,  O  QUE MUDA?

O RBAC 117 é mais uma das várias disposições legais que

tratam da fadiga nos tripulantes durante o

desenvolvimento de suas atividades. A novidade é que

ele apresenta os requisitos para o Gerenciamento de

Risco de Fadiga, garantindo segurança aos aeronautas,

atendendo aos padrões de segurança operacional e

complementando a Lei 13.475/2017 no que se refere ao

gerenciamento prescritivo de fadiga humana nas

operações aéreas e possibilitando que os operadores

desenvolvam novas propostas que se baseiem no

desempenho.

1) O QUE MUDA PARA OS TRIPULANTES
COM O RBAC 117?
A lei do aeronauta (Lei 13.475/17) trouxe a possibilidade

de flexibilização dos limites operacionais pela ANAC,

com base no chamado Sistema de Gerenciamento de

Risco de Fadiga Humana (SGRF). O RBAC 117 determina

que nenhum operador poderá exceder qualquer limite

previsto na lei do aeronauta ou do próprio Regulamento,

a menos que tenha sido aprovado pela ANAC um SGRF.

A ANAC editou a  Instrução Suplementar  (“IS”) 117-002

que trata do Nível Básico do Gerenciamento de Fadiga -

NB, a IS 117-003 que trata do Gerenciamento de Risco de

Fadiga  – GRF e a  IS 117-004, que traz orientações para a

implementação de um SGRF para operadores que

tenham um GRF aceito pela ANAC.

 

Para os operadores que não têm um GRF aceito pela

ANAC, mas que pretendem implementar o SGRF de

modo a flexibilizar limites operacionais, a Agência

preparou a proposta de IS 117-005, em fase de análise,

mas que ainda carece de aprovação final. Segundo a

minuta de IS 117-005, o operador aéreo  poderá utilizar
um SGRF quando a operação exigir que os limites
operacionais previstos na lei do aeronauta e no RBAC
117 sejam extrapoladas. Em outras palavras, o SGRF será

exigido para a implementação de um Meio Alternativo

de Cumprimento (MAC) dos limites operacionais.

4
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2) DE ACORDO COM RBAC 117 QUAIS OS
COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O
SGRF?
O RBAC 117 exige que um SGRF contenha quatro

componentes:

 

(i) Política e objetivos do SGRF; 

(ii) Processos de GRF;

(iii) Processos de Garantia de Segurança Operacional

(“GSO”); 

(iv) Promoção do SGRF. Esses componentes são

tratados de forma detalhada nas seções 7, 8, 9 e 10 da

minuta da IS 117-005.

 

O SGRF é desenvolvido e implementado por meio da

elaboração de políticas e da criação de processos e

procedimentos que descreverão todos os elementos do

SGRF, fornecendo um registro das atividades e

quaisquer alterações do sistema. A documentação pode

ser centralizada em um manual do SGRF ou as

informações necessárias podem ser integradas ao

Manual do Operador (MO).

 

3) SE NÃO HOUVER UM MANUAL DO
SGRF, QUAL SERIA O CONTEÚDO MÍNIMO
DO MANUAL DO OPERADOR? 
Seu conteúdo mínimo é o seguinte:

Fadiga

A minuta de IS determina que a implantação e a

atualização do SGRF devem ser acompanhadas pelo

sindicato da categoria profissional. A primeira

aprovação de um SGRF será feita com base em uma

operação específica. Mas, fique atento, caso o operador

deseje ter mais de uma operação específica, deve

solicitar a aprovação de uma revisão do SGRF para cada

uma delas.

 

4- COMO FUNCIONA O PROCESSO DE
APROVAÇÃO DE UM SGRF E QUAIS SÃO
SUAS FASES?
 O processo de aprovação de um SGRF compreende 5

fases:

Fase 1 – Preparação da solicitação formal

 

Fase 2 – Solicitação formal

 

Fase 3 – Análise da documentação

 

Fase 4 – Demonstrações e validações

 

Fase 5 – Aprovação
 

Para os operadores privados, a IS 117-005 prevê que,

após a conclusão satisfatória da Fase 4, a ANAC pode

aprovar (ou revisar a aprovação) o SGRF de acordo com

a operação específica por meio da emissão de um

Ofício de Autorização da Operação Específica ou LOA.

Antes de emitir uma LOA para aprovação de um SGRF,

a ANAC irá considerar que o SGRF esteja satisfatório

por:

 

a) Compreender todos os componentes e elementos

obrigatórios;

 

b) Ser um sistema seguro, integrado e direcionado por

dados, que monitore e gerencie de maneira efetiva e

contínua os riscos de segurança relacionados à fadiga,

utilizando princípios científicos e conhecimento, e

experiência operacional; 

 

c) Possibilitar ao detentor de certificado assegurar que

os tripulantes e demais pessoas relevantes

desempenhem suas tarefas com nível de alerta

suficiente para garantir a segurança das operações.

C a r t i l h a  d e  D i r e i t o  A e r o n á u t i c o

a) Política e objetivos do SGRF;

 

b) Processos e procedimentos do SGRF;

 

c) Responsabilidades e autoridades por esses
processos e procedimentos;
 

d) Mecanismos para o envolvimento contínuo
da administração, membros da tripulação e
todos os outros funcionários envolvidos;

e) Programa de treinamento SGRF, requisitos
de treinamento e registros de atendimento;

 

f) Limitações de jornada, tempo de voo,

sobreaviso, reserva, repouso etc.;

 

g) Horários de voo programados e reais,
períodos de serviço e períodos de descanso
com desvios e razões para os desvios
observados;
 

h) Resultados do SGRF, incluindo descobertas
de dados coletados, recomendações e ações
tomadas; 
 

i) Composição e atribuições do GAGEF.
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1) Neste capítulo, acerca dos processos administrativos,

foram utilizadas a Resolução 472/2018 da ANAC e a

Portaria 258/18 do DECEA como referências. Você pode

encontrá-las facilmente clicando nos links a seguir:

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/resolucoes/2018/resolucao-no-472-06-06-2018

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZ

C2Mb/content/id/58027972

 

2) Este capítulo da cartilha, sobre o cadastramento para a

operação de drones, VANT e Aeromodelos, têm como

referência o RBAC-E 94 de 2017, a Página Temática da

ANAC sobre Classes de Drones, também de 2017 e a

página Perguntas Frequentes - Drones, disponibilizada

também no site da ANAC. Acesse rapidamente clicando

nos links abaixo:

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94/@@display-

file/arquivo_norma/RBACE94EMD00.pdf

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-

tematicas/drones/classes-de-drones

https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-

frequentes/drones/existem-diferencas-entre-drones-

aeromodelos-vant-e-rpa

Você também pode conferir mais informações sobre as

regras de acesso ao espaço aéreo na operação de Drones,

utilizadas nesta cartilha, através do Manual do Comando

da Aeronáutica MCA 56-2 e da Instrução do Comando da

Aeronáutica ICA 100-40, ambas de 2020 e publicadas pelo

DECEA. Disponíveis nestes links:

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=5250

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=5248

Acerca da responsabilidade civil na operação de Drones,

VANT e Aeromodelos, as referências foram os artigos “Os

Drones e a responsabilidade civil” por Maria Bernadete

Miranda, de junho de 2017 e “Responsabilidade civil por

danos causados pelo uso de drones e balões no espaço

aéreo brasileiro” por Tássia Scorzello Lopes, de 2020. Esses

dois artigos você confere nos links a seguir:

http://estadodedireito.com.br/os-drones-e-

responsabilidade-civil/

https://jus.com.br/artigos/79097/responsabilidade-civil-

por-danos-causados-pelo-uso-de-drones-e-baloes-no-

espaco-aereo-brasileiro

Uma dica de leitura importante, também utilizada nesse

capítulo, é o livro “Programa de Responsabilidade Civil” de

Sérgio Cavalieri Filho, em sua 7ª Edição, revista e ampliada,

pois contém uma vasta parte teórica no campo do direito

e da responsabilidade civil num texto esclarecedor,

complementando bastante sua leitura.

3) Sobre a operação de helicópteros em áreas não

cadastradas, utilizou-se como base os RBAC-90/2019 e o

RBAC-91/2020; bem como a Instrução do Comando da

Aeronáutica 100-4 - Regras e Procedimentos Especiais de

Tráfego Aéreo para Helicópteros, de 2018, e o Manual do

Comando Aeronáutica 100-11 -  Preenchimento dos

Formulários de Plano de Voo, de 2017. Você pode conferir

todos nos links abaixo:

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-90

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-91

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4911

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4602

4) Para elaboração desta parte da cartilha, foi utilizado o

RBAC-117, ou seja, o próprio regulamento da ANAC sobre o

gerenciamento da fadiga, além do artigo “Lei do

aeronauta: Flexibilização dos limites operacionais pela

ANAC”, das autoras Ana Luísa Derenusson, Leila Pigozzi

Alves e Juliana Silva, publicado em 2020. Além dessas

referências, não deixe de conferir também a Lei nº 13.475

de 28/08/2017 no próprio site da ANAC. Os links dos

artigos e leis estão disponíveis a seguir:

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-117

https://www.migalhas.com.br/leitores/320068/artigo-lei-

do-aeronauta-flexibilizacao-dos-limites-operacionais-pela-

anac

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-

1/leis/lei-no-13-475-de-28-08-2017
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