
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO PARA O PROCESSO DE ENVIO DE MEDIDA ADICIONAL DE SEGURANÇA OU 

PROCEDIMENTO ALTERNATIVO – PSOA 

 

1. A página de acesso externo do SEI!- ANAC pode ser encontrada aqui: http://www.anac.gov.br/acesso-a-

informacao/protocolo-eletronico/. 

 

 

 

2. Selecione as opções Peticionamento e, após, Processo Novo 

 

3. Registre o peticionamento, escolhendo o Tipo de Processo denominado: “Empresas, Oper. e Serv. Aéreos: 

Aprovação do Programa de Segurança do Operador Aéreo (PSOA)”. 

Observação: para cada operador aéreo deve ser peticionado um processo. 

 

4. No campo Especificação, insira a razão social do operador aéreo, conforme designação constante da 

autorização operativa emitida ou a emitir junto à ANAC. 

 

5. No campo Interessado, selecione a opção “Pessoa Jurídica”, preencha o campo com o CNPJ do operador 

aéreo interessado e clique em “Validar”. Após, confira a designação da Razão Social do operador aéreo e clique 

em “Adicionar”. 

 



 

6. Confira os dados registrados que surgirem na caixa de texto. Caso haja incorreção, remova o item em “Ações” 

e repita a operação inserindo os dados corretos. 

 

 

 

7. No campo Documentos, edite o Documento Principal “Formulário Medida Adicional de Segurança”, 

salvando-o ao finalizar o preenchimento. 



 

 

8. Em Documentos Essenciais, adicione a proposta de Listagem de Medidas Adicionais de Segurança ou 

Procedimentos Alternativos. Para tanto, execute os seguintes procedimentos: 

8.1. Selecione em seu computador o arquivo contendo a proposta de Listagem de Medida Adicional de 

Segurança ou Procedimento Alternativo a ser carregada, mediante o botão “Procurar”.  

8.2. Marque em Tipo de Documento a opção “Listagem de Medidas Adicionais de Segurança”.  

8.3. Utilize a caixa de texto Complemento do Tipo de Documento para complementar a designação do 

documento, se necessário. 

8.4. Selecione o formato do documento essencial que foi adicionado (nato-digital ou digitalizado). Para 

documentos digitalizados é necessário indicar o tipo de conferência realizada (Documento Original, 

Cópia Autenticada por Cartório, Cópia Autenticada Administrativamente ou Cópia Simples). 

8.5. Clique em “Adicionar” para completar o upload do arquivo. 

Observação: A ausência de documento essencial impede a conclusão do peticionamento.  

 

 

 



9. Se for o caso, utilize o campo Documentos Complementares para anexar documentação descrevendo a(s) 

medida(s) adicional(is) de segurança decorrente de exigências de Estado estrangeiro e sua justificativa. Para 

isso, execute os seguintes procedimentos:  

9.1. Selecione em seu computador o arquivo referente a medida adicional de segurança a ser 

carregado, mediante o botão “Procurar”.  

9.2. Marque em Tipo de Documento a opção “Documentação de Exigência de Estado Estrangeiro”.  

9.3. Utilize a caixa de texto Complemento do Tipo de Documento para identificar o Estado Estrangeiro 

(País) a que se refere a documentação.  

9.4. Selecione o formato do documento complementar que foi adicionado (nato-digital ou digitalizado). 

Para documentos digitalizados é necessário indicar o tipo de conferência realizada (Documento 

Original, Cópia Autenticada por Cartório, Cópia Autenticada Administrativamente ou Cópia Simples). 

9.5. Clique em “Adicionar” para completar o upload do arquivo. 

Observação 1: Adicione quantos documentos complementares forem necessários.  

Observação 2: A ausência de documentos complementares não impede a conclusão do peticionamento. 

 

 

 

10. Ao término, clique no botão Peticionar. 

 

11. Leia as orientações de conclusão do peticionamento e assine eletronicamente a petição, através da sua 

senha de acesso ao SEI!-ANAC. O usuário receberá um e-mail de confirmação do protocolo eletrônico. 

 


