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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

REGIONAL DA 1ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

AUTOS N.°: 2007.36.03.002400-5/2009.3603002962-5 

RECORRENTES: ROSANE PRATES DE AMORIM GUTJAHR 

RECORRIDOS:  JOSEPH LEPORE, JAN PAUL PALADINO E OUTROS 

 

 

 

COLENDA TURMA 

EMÉRITOS JULGADORES  

 

 

 

ROSANE PRATES DE AMORIM GUTJAHR, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, através de 

seus representantes legais, Cezar Roberto Bitencourt, Nilson Naves e Dante D‘Aquino, 

advogados legalmente constituídos nos autos, respeitosamente, perante Vossas 

Excelências, apresentar suas  

 

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO  

 

com fundamento nos artigos 271, 593, inciso I e 600, § 4º, todos do Código de Processo 

Penal, em face da sentença proferida nos autos acima enumerados. 
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– I – 

ESCORÇO DAS ACUSAÇÕES E PROVAS 

 

 Colhe-se dos autos de ação penal 2007.3603002400-5, bem como os autos 

de ação penal 2009.3603002890-4, que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 

contra Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, em sua totalidade, pelos seguintes fatos 

delituosos: 

 

1) Desligamento do Transponder; 

2) Violação ao plano de vôo; 

3) Não acionamento do código de falha de comunicação; 

4) Falsa informação sobre a operação em espaço aéreo com redução vertical 

entre aeronaves (RVSM); 

5) Não acionamento do TCAS. 

 

Essas acusações foram deduzidas em juízo com base em farto acervo probatório 

respeitado o contraditório em toda a quadra judicial. Em resumo, a denúncia fundamenta-

se, dentre outros, nos seguintes documentos constantes dos autos:  

 

a) Relatório Final do inquérito policial; 

b) Plano de vôo da aeronave N600XL; 

c) Degravação das radiocomunicações entre as aeronaves e os órgãos de controle do 

trafego aéreo; 

d) Transcrições das comunicações entre os órgãos de controle de trafego aéreo;   

e) Manual de vôo e manual de operações do Embraer Legacy 600; 

f) Telas-radar capturadas do console no ACC-BS e do ACC-AZ; 

g) Transcrição de dados dos FDR e CVR (caixa preta) das aeronaves acidentadas; 

h) Transcrição de radiocomunicações entre o ACC-BS e aeronaves sob seu controle; 
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i) Arquivos de áudio contendo registros de radiocomunicações e arquivos de áudio do CVR 

das aeronaves acidentadas;   

j) Relatório de procedimento de teste da aeronave Legacy; 

k) Manual completo da aeronave Legacy 600. 

l) Laudo do Instituto Nacional de Criminalística, anexado aos autos, volume IV, fls. 848 a 

922; 

m) Relatórios do Perito Roberto Peterka.   

 

— II — 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

- EQUÍVOCOS DA SENTENÇA - 

 

                                        II.A.   QUESTÃO PRELIMINAR:  

 

A NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 44, III, CÓDIGO PENAL (ART. 105, III, ―A‖, CF) 

 

A Constituição Federal, em seu art. 105, III, assegura que é cabível o Recurso 

Especial quando houver contrariedade a tratado ou lei federal, ou quando houver negativa 

de vigência à legislação infraconstitucional.  O presente dispositivo consagra a rigor, duas 

circunstâncias, distintas, fundamentadoras do apelo especial para a Corte Superior: com 

efeito, a despeito da sutileza, há clara distinção entre a ―contrariedade” e a ―negativa” de 

vigência. Nesse sentido, a impecável a advertência de RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, nos 

seguintes termos: 

 

―Contrariamos a lei quando nos distanciamos da mens legislatoris, ou da finalidade 

que lhe inspirou o advento, e bem assim quando a interpretamos mal e lhe 

desvirtuamos o conteúdo. Negamos-lhe vigência, porém, quando declinamos de 

aplicá-la, ou aplicando outra, aberrante da fattispecie; quando a exegese resulta, 
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como na imagem antiga, em fazer do quadrado, redondo, e do branco, negro: 

interpretação contra legem. Ou, finalmente, quando o aplicador da norma atua em 

modo delirante, distanciando-se de todo do texto de regência, fazendo, assim, papel 

de criador da norma.‖1 

 

           Optando, in caso, pela substituição da pena de prisão aplicada, a despeito da 

gravidade e negatividade das operadoras do art. 44, III, o digno julgador, em sua respeitável 

sentença negou vigência ao art. 44, III, CP – tanto em sua primeira parte (elenco de 

operadoras), quanto em sua parte final (suficiência da substituição). Com efeito, essa dupla 

negativa de vigência ao aludido dispositivo caracteriza-se: a) em razão da omissão da 

análise adequada de todas as diretrizes relacionadas no referido dispositivo, especialmente, 

a culpabilidade e as circunstâncias do crime (aliás, a culpabilidade reconhecida como 

muito grave, quando do exame do art. 59); b) em da flagrante interpretação contra legem 

do art. 44, III, pois, ao contrário do que entendeu o digno julgador, a dicção desse 

dispositivo – consoante reiterada jurisprudência do STJ - não autoriza a substituição em 

casos como o presente, especialmente considerando a gravidade da culpabilidade e das 

circunstâncias do crime, consoante nossa exposição neste recurso de apelo. 

           O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que ―nega vigência à lei federal não só a 

decisão que afirma não estar ela em vigor, porque já não vigora, ou ainda não vigora, mas 

também a que não a aplica, quando ela é aplicável, ou pretendendo ou fingindo aplicá-la, 

faz o frontalmente oposto do que diz, na letra e no espírito, o texto traído.‖2 

 

            Ante o exposto, e para efeito de prequestionamento, já estamos antecipando 

que houve efetiva negativa de vigência à previsão contida no art. 44, III, parte final, do 

Código Penal. 

                                                 
1 Mancuso, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e recurso especial. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 240.  
2  STF – RE 45.255/GO. Precedente citado por Mancuso, Rodolfo de Camargo, op.  

cit., p. 242. 
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II.B.  NO MÉRITO: 

 

1) NÃO OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VÔO  

  

Em relação ao esse ponto, diz a denúncia do Ministério Público Federal,  

―os denunciados Joseph Lepore e Jan Paul Paladino conduziram equivocadamente, e 
em desconformidade com o plano de vôo a aeronave N600XL, mantendo nível de 
cruzeiro reservado para o sentido de deslocamento contrário àquele que seguiam.” 
(fls. 12 da denúncia, 14 dos autos). Ademais, os denunciados, após receberem a 
mensagem do controle sobre a rota a ser seguida, “mesmo cientes das mudanças de 
nível de cruzeiro previstas no plano de vôo, abstiveram-se de solicitar qualquer 
complementação ou esclarecimento”. 

 

A questão central em relação a este particular aspecto da denúncia é a análise sobre a 

conclusão mencionada na sentença, pelo magistrado, segundo a qual:  

 

“durante o curso da instrução, não me deparei com nenhum dado que me trouxesse a 
certeza de que os pilotos estivessem obrigados a contestar a informação que lhes foi 
repassada. A expressão „permissão Eduardo Gomes‟ não deixa dúvidas de que a torre 
de controle estava mandando os pilotos voar no nível 370 até Manaus.” (fls. 26 da 
sentença). 

   

O raciocínio do magistrado estava claramente amparado na premissa equivocada de 

que: “no caso dessa acusação específica, nem se pode dizer que tenha havido infração de 

normas de aviação, pois não há nenhum dispositivo sequer que disponha que os pilotos 

devem contestar a informação do sistema de controle quando não esteja ela em 

conformidade com o plano apresentado. Não há nenhum dispositivo sequer – é bom frisar.” 

(fls. 29 da sentença) 

              Ora, nada mais afastado da realidade. 
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              Em primeiro lugar, é importante deixar assente que, ainda que não houvesse 

norma especial que impusesse aos pilotos o dever de contestar uma informação passada 

em desacordo com o que consta do plano de vôo, existe uma pluralidade de normas que 

impõem ao comandante o dever de zelar pela segurança do traslado. A título 

exemplificativo, basta citarmos as Instruções do Comando da Aeronáutica nº 100/12, cuja 

transcrição é dispensável, por economia, ante as inúmeras referências que seguirão abaixo. 

                Por outro lado, é evidente que o piloto em comando, e o co-piloto, se 

conhecessem o plano de vôo, teriam feito essa contestação por segurança própria. Ora, se 

o plano de vôo diz que a aeronave deve transpor um determinado trecho a 36.000 pés, e o 

controle repassa a informação de que o mesmo trecho deve ser transposto a 37.000 pés, 

algo está errado!  

                 E é o piloto que irá voar aquele trecho.  

                 Não se pode deixar de mencionar que essa situação se torna ainda mais 

alarmante se houver a consideração de que os pilotos, caso conhecessem o plano de vôo, 

saberiam que a altitude à qual foram elevados pela informação do controle era exatamente 

a de sentido do tráfego oposto. Isto é, uma via de mão dupla, em que existe tráfego no 

sentido contrário, no nível passado pelo controle.  

                 Em relação a este ponto da sentença, observa-se que o magistrado sentenciante 

entendeu que os pilotos estariam na situação de ―erro de fato‖, pois haviam recebido uma 

informação da torre de controle dando conta de que a altitude deveria ser de 37.00 pés até 

o final do percurso. 

                 Neste aspecto, contudo, é preciso esclarecer que a situação de ―erro de fato‖ 

mencionada pelo magistrado era, no caso concreto, absolutamente vencível, uma vez que 

havia no plano de vôo, expressamente, a anotação das altitudes que deveriam ser 

seguidas, nos diferentes trechos. Tivesse os pilotos observado o que continha o plano de 

vôo, poderiam cotejar suas informações com as passadas pelo controle e o acidente teria 

sido evitado.  
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                  E isso é de uma lógica cartesiana.  

                  Porém, o magistrado de primeiro grau, insistentemente, isenta os pilotos dessa 

responsabilidade. Chega a afirmar, inclusive, que não há qualquer elemento nos autos que 

o faça convencer de que a violação às normas administrativas, necessariamente, 

conduzem à violação das normas penais. E, de fato, isso é absolutamente correto. O 

detalhe esquecido nesse raciocínio é o de que 154 pessoas morreram em virtude da 

inobservância da norma administrativa! Se isso não é suficiente para que a violação da 

norma administrativa imponha a aplicação da norma penal, o que é necessário? 

             Para se chegar a essa natural e inequívoca conclusão de que o piloto, que é o 

responsável pela segurança do traslado, deveria contestar a informação passada, sem 

dúvida, é preciso contar com o mínimo exigido dos pilotos: que conhecessem o que 

constava no plano de vôo. Requisito, contudo, que não existiu no presente caso, como já 

bem detalhado pelo Inquérito da Polícia Federal e evidenciado pelas gravações das 

conversas ocorridas na cabine de vôo. 

              Antes, porém, convém esclarecer que, como decisão fundamentou-se sobre o 

equivocado entendimento de que não há norma que imponha aos pilotos o dever de 

contestar uma informação passada pela torre de controle, cumpre transcrever os 

dispositivos normativos que impõem, sim, aos pilotos, essa responsabilidade. 

                Em primeiro lugar, temos a Instrução do Comando da Aeronáutica ICA – 

100/12, item 15.3.7, que dispõe, por medida de segurança, que o piloto deve ―cotejar 

totalmente as autorizações ou instruções.‖ Colhe-se da norma o seguinte teor: 

 

ICA 100/12 

“15.3.7 O piloto em comando deverá repetir (cotejar) totalmente as autorizações ou 

instruções contidas nas seguintes mensagens emanadas dos órgãos ATC: 

a) autorizações (para): 

- entrar na pista em uso; 
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- pousar; 

- decolar; 

- cruzar a pista em uso; 

- regressar pela pista em uso; 

- condicionais; e 

- de níveis de vôo ou altitudes. 

b) instruções de: 

- proas e velocidades; 

- ajuste do altímetro; 

- código SSR; e 

- pista em uso. 

                NOTA: Se um piloto repetir uma autorização ou instrução de maneira    incorreta, 

o controlador transmitirá a palavra “negativo” seguida da versão correta.” 

                 Nesse mesmo sentido, complementarmente, dispõe o RBH 91, senão vejamos: 

                 Complementarmente, temos o Regulamento da Aviação Civil Brasileira, 

conhecido como RBH, que, da mesma forma, estabelece os deveres dos pilotos antes de 

realizar qualquer operação de vôo.  

RBH 91 
91.103 ATRIBUIÇÕES DE PRÉ-VÔO 
Cada piloto em comando deve, antes de começar um vôo, familiarizar-se com todas 
as informações disponíveis concernentes ao vôo. Tais informações devem incluir: 
(a) para um vôo IFR ou fora das vizinhanças de um aeródromo, informações e previsões 
meteorológicas, requisitos de combustível, aeródromos de alternativa disponíveis se o vôo 
planejado não puder ser completado e qualquer condição conhecida de tráfego aéreo sobre 
a qual o piloto em comando tenha sido informado pelo controle de tráfego aéreo; 
(b) para qualquer vôo, comprimento das pistas e situação dos aeródromos a serem usados 
e as seguintes informações sobre distâncias de pouso e de decolagem: 
(1) para uma aeronave civil para a qual é requerido que o Manual de Vôo aprovado 
contenha dados de distância de decolagem e de pouso, os dados de distâncias de 
decolagem e de pouso nele contidos; e 
(2) para uma aeronave civil não enquadrada no parágrafo (b) (1) desta seção, outras 
informações confiáveis, apropriadas à aeronave, relacionadas com seu desempenho 
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conforme os valores conhecidos de altitude dos aeródromos, gradiente das pistas, peso 
bruto da aeronave, vento e temperatura. 
 

  Como não há norma que imponha esse dever aos pilotos? Não só ela existe, como é 

absolutamente inequívoca, ao impor ao piloto que ele ―deverá repetir (cotejar) totalmente 

as autorizações ou instruções contidas nas seguintes mensagens emanadas dos 

órgãos.”  

Importante ressaltar que, de acordo com o definido na legislação vigente, o plano de 

vôo é a solicitação para efetuar um vôo que já foi planejado detalhadamente. É, 

portanto, a etapa final e conclusiva do trabalho de planejamento de vôo. Ocorre, contudo, 

que quem não sabe o que foi proposto, porque relegou a um plano secundário, como se o 

plano fosse um ―pedaço de papel‖ (expressão utilizada pela própria defesa), 

consequentemente, não saberá como agir diante de uma informação dissonante com a que 

consta do plano de vôo. 

Não bastassem as normas e o bom senso que decorre da necessidade de segurança, 

não se pode deixar de observar que as gravações dos diálogos ocorridos na cabine, 

registrados na caixa de voz da aeronave, constantes do volume II dos autos, revelam um 

total descaso por parte dos pilotos em relação às informações constantes do plano de vôo. 

Descaso esse que, não tivesse ocorrido, teria evitado o acidente.  

 

Basta ler os diálogos. 

 

De maneira adicional, o relatório final do Cenipa, apesar de ser um documento 

voltado à prevenção, é farto, do início ao fim, de constatações que demonstram o descaso 

dos pilotos em relação ao plano de vôo. Neste sentido, o relatório do Cenipa apenas 

confirma os demais elementos de prova que demonstram o nexo de causalidade entre essa 

negligência e o acidente.  

Essa constatação do Cenipa advém, dentre outras provas, da análise do diálogo entre 

piloto e co-piloto. Confira-se esse importantíssimo trecho que demonstra como os pilotos 
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não dispensaram a devida atenção ao planejamento de vôo e, por conseguinte, às 

informações constantes do plano de vôo: 

 

“A tarefa de inserir a rota de vôo deveria ser executada com ambos os pilotos 
assentados em suas poltronas na cabine de comando do N600XL. Isso não ocorreu. 
Como será descrito mais adiante, o PIC dirigiu-se para a aeronave e não participou do 
almoço comemorativo da entrega. O SIC, contudo, foi para o almoço, posteriormente 
dirigindo-se à sala de entrega para prosseguir na sua familiarização com o cálculo de 
performance, enquanto aguardava o recebimento do FPL. Isto resultou na divisão da 
tripulação num momento crucial, sem a adequada distribuição de tarefas. A operação 
inicial do FMS foi conduzida pelo PIC, inexperiente na aeronave LEGACY, com a 
ausência do SIC, mais experiente em aeronaves EMBRAER.  

No caso em questão, a inserção no FMS dos dados de vôo preestabelecidos no FPL 
produzido pela UNIVERSAL, se conjuntamente realizada, poderia aumentar a 
consciência situacional dos tripulantes do N600XL quanto às modificações de níveis de 
vôo requeridas, especialmente pelo fato de existirem duas variações de níveis de vôo, 
FL360 e FL380. Isto poderia funcionar como defesa adicional. (Cenipa, fls. 82 do 
Relatório). 
 

                Este relatório, porém, não é prova isolada.  

                A própria Polícia Federal, em seu Relatório, encartado aos autos no volume IV, 

páginas 929 e seguintes, já havia concluído no mesmo sentido. Ou seja, de que o plano de 

vôo não foi devidamente observado pelos pilotos, de modo a manterem a aeronave N600XL 

no nível de cruzeiro reservado para o sentido de deslocamento contrário, ocasionando o 

acidente.  

                Colhe-se do relatório da Polícia Federal: 

 
“11. Conforme apurado nas investigações, o plano de vôo, contudo, não foi seguido, 
tendo a aeronave Legacy seguido todo o tempo, em piloto automático, a 37.000 pés. 
12. As regras do ar e serviços de tráfego aéreo constam da Instrução do Comando da 
Aeronáutica 100-12 (ICA 100-12), aprovada pela Portaria DECEA n° 42/SDOP, de 
03.11.2005, em vigor a partir de fevereiro de 2006. As regras deste diploma normativo se 
aplicam a todas as aeronaves que utilizem o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil (item 1.2 
ICA 100-12). 
13. Aplicam-se ao caso ora investigado as seguintes regras: 
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a) Conforme o item 3.4.1. da ICA 100-12, o piloto é o responsável para que a operação se 
realize de acordo com as regras  do ar, somente podendo delas se desviar quando 
absolutamente necessário ao atendimento de exigências de segurança. 
b) Conforme o item 3.4.2.1, o piloto, antes de iniciar o vôo, deve ter todas as informações 
necessárias ao planejamento de vôo, estabelecendo o item 3.4.2.2 as informações básicas 
necessárias. 
c) Conforme o item 4.3.3, todas as mudanças introduzidas em um plano de vôo devem ser 
comunicadas de imediato ao órgão ATS (órgão de controle de espaço aéreo) 
correspondente. 
d) Conforme o item 4.6.2, toda aeronave deverá ater-se ao plano de vôo em vigor. 
Qualquer modificação no plano de vôo deverá ser previamente solicitada ao órgão de 
controle do espaço aéreo e só pode ser realizada após o órgão de controle do espaço 
aéreo emitir nova autorização. 
7. Existem dois tipos de serviço radar: serviço de vigilância radar e serviço de vetoração 
radar. O primeiro é disciplinado no item 14.11 da ICA 100-12; o segundo, no item 14.12 da 
norma. 
 
18. Nota-se que, às 18:51:14, no diálogo acima transcrito, o controlador define que a 
aeronave está sob vigilância radar,  e não sob vetoração radar.  
19. Aduz o item 14.11.4 que durante a prestação de serviço de vigilância radar, a 
responsabilidade de navegação é do piloto em comando da aeronave. 
20. A vetoração radar, ao contrário, transfere ao controlador de vôo a responsabilidade pela 
navegação da aeronave, devendo transmitir para a mesma as alterações de proa e 
mudança de nível necessárias (item 14.12.1). 
 21. Não há nos diálogos travados qualquer menção ao início de prestação de serviço de 
vetoração radar, razão pela qual a responsabilidade pela navegação da aeronave era do 
piloto.  
23. Concluímos, portanto, que houve culpa dos pilotos na manutenção indevida da 
aeronave na altitude de 37.000 pés. O serviço prestado pelo órgão ATC era o de 
vigilância radar, que não exime o piloto da responsabilidade pela navegação da aeronave. 
Os pilotos deixaram de questionar a autorização recebida, tendo sido negligentes em 
supor, como alegam os advogados dos mesmos, que receberam autorização para 
voar a 37.000 pés, contrariando o plano de vôo previsto e a carta de navegação, que 
prevê níveis de altitude pares para quem voa no rumo magnético de 180° a 359° 
(conforme descrito nas fls. 751 do inquérito), sem em momento algum questionar 
uma altitude incorreta e inadequada para a navegação daquela aerovia.  
 

   O relatório da Polícia Federal, contudo, foi além, e já naquela ocasião informava o 

que mais tarde o piloto Ronaldo Jenkins iria relatar na qualidade de testemunha do juízo; 

isto é, se os pilotos tivessem analisado com o adequado ‗dever cuidado‘ as informações 
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constantes do plano, tais como rota ou diferença de altitude dos trechos, teriam condições 

de questionar a informação passada pelo controle ATC.  

   Exatamente neste sentido, diz o relatório da Polícia Federal, no item 15 e 16:  

 

“15. Percebe-se que não houve a transmissão completa do plano de vôo por parte do 
órgão ATC; não houve, por sua vez, qualquer contestação por parte do piloto 
acerca do limite daquela autorização. 
16. Em que pese a constatação de falhas do controle do espaço aéreo, que devem ser 
objeto de investigação pela Aeronáutica, em procedimento de competência da Justiça 
Militar, conforme explicaremos mais à frente, não houve, por parte dos pilotos, a 
conduta de seguir seu plano de vôo ou, caso supusessem ter sido o mesmo 
alterado pelo órgão ATC, questionar, de forma clara, se a partir daqueles 
momentos deveria seguir o plano ou manter a atitude de 37.000 pés. (Relatório da 
Polícia Federal, volume IV, página 942 e seguintes dos autos). 
 

           Por tais razões, decolar com uma aeronave a jato, que voa a mais 800 Km, por 

hora, sem realizar o devido planejamento de vôo, e sem ter dispensado a devida atenção 

às informações essenciais constantes do plano de vôo, reporta-nos ao volume IV dos autos 

do processo, em que o Delegado de Polícia mencionou a prática de uma verdadeira ―roleta 

russa‖. 

          Nesta espécie de aeronave, não existe outra maneira de se garantir a segurança do 

vôo, a não ser aquela que está descrita na legislação e que, por esta razão, foi mencionada 

no relatório final do Cenipa. Os pilotos planejam o vôo; solicitam efetuá-lo através do 

preenchimento do respectivo plano de vôo e, como este pode ser alterado pela da 

autorização (clearence), comparam ambos (autorização e plano de vôo proposto), para 

conferir se a autorização concedida é factível e segura.  

                 Como já ficou exaustivamente demonstrado nos autos, na aviação atual, 

alguém faz o planejamento de vôo, alguém preenche o plano de vôo, alguém 

encaminha este plano ao órgão de controle. Por outro lado, a tripulação analisa, 

confere, modifica, recusa ou aprova, aceita e, uma vez aceito, a tripulação assume 

responsabilidade sobre ele. 
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                  Colhe-se dos autos do processo a colocação do Digníssimo Representante do 

Ministério Público Federal, que, referindo-se à autorização vinda do órgão de controle, 

adjetivou-a de "lacunosa".   

                  Com certeza muitas autorizações ―lacunosas‖ já foram transmitidas por órgãos 

de controle e não se transformaram em tragédias como esta. A razão é muito simples: nos 

outros casos, o receptor da mensagem conhecia o assunto e sabia das informações 

constantes do plano de vôo. Podia questioná-las, conferi-las, interrogá-las e confirmá-las. 

No caso em análise, não.  

                   Faltou ter conhecimento do que havia no plano de vôo para poder 

discordar do que foi passado. 

                   A mesma legislação que define a forma correta para a sua transmissão, impõe 

que os pilotos tenham efetuado o correto planejamento e tenham dispensado a devida 

atenção aos dados constantes do plano de vôo. Assim, estariam falando de um assunto de 

conhecimento de ambas as partes. 

                   O mal entendido em relação à clearence ocorreu porque os pilotos não 

realizaram o adequado planejamento, e não dispensaram a atenção necessária às 

informações contidas no plano de vôo. Se foram negligentes em relação às 

informações do plano de vôo, como poderiam contestar com o que foi autorizado? 

                    Aliás, pedindo vênia pela argumentação quase pleonástica, não há como 

deixar de mencionar a constatação feita a esse respeito pelo Centro de Investigações e 

Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, em seu relatório final, folha 92: 

 

“Embora o PIC e o SIC tivessem recebido treinamento anterior de CRM, a correta 
divisão de tarefas não ocorreu de maneira adequada. Não obstante a falta de 
entrosamento da tripulação motivado pela pouca experiência conjunta, o PIC permitiu 
que a tripulação fosse dividida em um dos momentos cruciais da missão: a confecção 
do FPL (incluindo o planejamento do vôo) e a realização do pré-vôo da aeronave na 
fase que precedia a decolagem.  

Esses fatos foram mais significativos por tratar-se da primeira viagem deles com o 
N600XL, em espaço aéreo regido pelas regras da OACI, aos quais ambos os pilotos 
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demonstraram não estarem devidamente familiarizados.  

Havia dúvidas e informações ainda a serem assimiladas pela tripulação como, por 
exemplo, cálculos de performance e diferenças do sistema de combustível entre as 
aeronaves EMB-145 e EMB-135BJ.  

Deveria ter havido maior atenção ao plano de vôo a ser apresentado e com a 
navegação vertical e lateral a ser realizada, já que havia preocupação com o 
combustível e com a região amazônica que seria sobrevoada possivelmente no 
período noturno.  

Com tantos protocolos sociais a serem cumpridos pela entrega da aeronave nova, os 
pilotos deveriam ter tido uma maior antecipação para o cumprimento das tarefas do 
planejamento do vôo e do pré-vôo.  

No contexto do acima relatado, observou-se que a atividade de planejamento de uma 
missão de translado de longa duração, que via de regra demanda um tempo 
considerável da tripulação, foi realizada em menos de duas horas, tendo a tripulação 
dividido os trabalhos, buscando atender ao horário de decolagem pretendido.  

Considerando que o entendimento do SIC em relação ao software, a finalização do 
planejamento e os cálculos de peso e balanceamento da aeronave não haviam sido 
terminados, esta atividade foi subseqüentemente retomada em vôo, o que explica o 
uso intenso do notebook pela tripulação, conforme registrado pelo CVR do N600XL. O 
Plano de Vôo foi entregue com a tripulação já dentro do avião, e os pilotos não o 
examinaram junto com a pessoa que o preencheu, com os dados vindos da 
UNIVERSAL. As demais informações sobre o vôo e NOTAM também foram recebidas 
pela tripulação já na aeronave.  

É importante lembrar que o Legacy possui mais de um tipo de FMS, dentre eles o 
Primus da Honeywell, sendo que os EMB-135, EMB-140 e EMB-145, voados pelo SIC 
na “American Eagle Airlines”, eram equipados com o FMS UNILINK.  

O SIC não possuía experiência anterior no sistema Primus da Honeywell e iria operá-lo 
por similaridade.” 

 

                    Por estas razões, a reforma da sentença para a  condenação dos pilotos 

Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, por não terem analisado com o dever de cuidado 

necessário as informações constantes do plano de vôo, é absolutamente imperativa. 

Sobretudo por que, acaso tivessem conhecimento do plano de vôo, das diferentes altitudes 

nos diferentes trechos, poderiam questionar o controle a respeito da autorização passada 

(clearence).  
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                    Não o fizeram, porque não dispensaram o devido cuidado às informações 

constantes no plano de vôo. Conduta que se revela imperita, por relegarem a um plano 

secundário o plano de vôo, como se ele fosse apenas um ‗pedaço de papel‘, e negligente, 

por omitirem a conduta devida, e por não terem questionado o controle a respeito da 

autorização passada. 

 

2)  DESLIGAMENTO DO TRANSPONDER 

 

 Em relação a este tópico da acusação, é preciso fazer uma consideração preliminar. 

Na denúncia, ocorreram duas imputações diferentes. A primeira, atribui aos pilotos o 

desligamento do transponder por imperícia. A segunda, comina a eles a responsabilidade 

em razão da negligência por não terem verificado que o transponder esteve no modo stand 

by (inoperante) por quase uma hora (58 minutos), até momentos após a colisão. 

 Na sentença, o juiz afastou a primeira imputação. 

 Acolheu a segunda.  

 Neste tópico, portanto, cuida-se de analisar unicamente questão relativa ao 

desligamento por imperícia do aparelho transponder e, nesse mister, é preciso ponderar 

que: se o pilotos não  desligaram por imperícia o aparelho, todos os ilustres julgadores 

serão obrigados a reconhecer a infundada tese de que o transponder parou de funcionar 

repentinamente, sem indicar qualquer anormalidade no painel de instrumentos do Legacy, 

e, minutos após o acidente, por uma coincidência única no universo, voltou a funcionar 

normalmente. Supreendente!  

                    E, mais.  

                    Após inúmeros testes perícias, realizados no transponder do 

N600XL, pelos órgãos mais confiáveis e abalizados, nenhum defeito foi constatado! 

Para que essa versão fantasiosa não prevaleça, é preciso ressaltar, pedindo vênia 

para a comparação coloquial, que existe uma diferença entre adquirir um liquidificador na 

loja de eletrodomésticos e realizar a montagem de uma aeronave com o sistema 
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transponder, obviamente. Todo produto aeronáutico passa por um processo de 

certificação/homologação pela autoridade aeronáutica do país de origem, garantindo sua 

confiabilidade no uso aeronáutico, justamente por ser uma peça central na segurança dos 

passageiros. 

Trata-se de um processo que exige que todos os equipamentos aeronáuticos sejam 

fabricados em conformidade total com a especificação industrial ou governamental que 

inclui projeto, fabricação, ensaios, critérios de aceitação e identificação. A especificação 

deve incluir todas as informações necessárias para produzir e estabelecer a conformidade 

desse artigo. 

Esse processo contempla um programa de gerenciamento de vida aprovado pelo 

órgão certificador de produtos aeronáuticos para assegurar a aeronavegabilidade 

continuada de um equipamento eletrônico, como é ocaso do transponder.  Aeronavegável, 

segundo as normativas brasileiras, é a condição em que a aeronave, célula, motor, hélice, 

acessórios e componentes em geral se encontram de acordo com o projeto-tipo e em 

condições de operação segura.  

Ainda, necessário que estejam em conformidade com todos os requisitos 

estabelecidos nos manuais, documentos técnicos, RBHA e IAC, aplicáveis a cada aeronave 

(IAC 3108 – Instruções para o controle geral de aeronavegabilidade das aeronaves civis 

brasileiras – http://www.anac.gov.br/biblioteca/legislacao.asp).  

Seguem, abaixo, alguns tópicos do Manual de Procedimentos de Homologação da 

Gerência Geral de Certificação de Produtos Aeronáuticos da ANAC3, que versa sobre o 

assunto: 

 

CAPÍTULO 1 –  
POLÍTICA E PROCEDIMENTOS GERAIS 

INTRODUÇÃO 
Os RBHA exigem que quaisquer artigos (materiais, peças, processos e dispositivos), 
utilizados como parte de produtos brasileiros (aeronaves, motores e hélices) 

                                                 
3
 MPH - Manual de Procedimentos de Homologação (MPH). A partir de 2009 eles passam a serem denominados apenas como 

Manuais de Procedimentos (MPR).  

(http://www.anac.gov.br/certificacao/MPH/MPH.asp).  

http://www.anac.gov.br/biblioteca/legislacao.asp
http://www.anac.gov.br/certificacao/MPH/MPH.asp
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certificados e aqueles produzidos para utilização na manutenção ou modificação de 
produtos certificados e registrados no Brasil sejam aprovados.” 
Artigos aprovados e produzidos no exterior, em países com os quais o Brasil mantém 
um acordo para aceitação de importação e exportação desses artigos, não necessitam 
de aprovação adicional da ANAC-GGCP para serem utilizados no Brasil, a menos que 
de outra forma determinada pela ANAC-GGCP. 
.............................................................. 
A demonstração de cumprimento de requisitos e, portanto, a conseqüente aprovação 
de um artigo pode ser feita segundo uma das seguintes formas: 
- Conjuntamente com os procedimentos de certificação de tipo de um produto; - 
Conforme os procedimentos da Subparte K do RBHA 21, quando se tratar de artigos 
de modificação ou de reposição; 
- Conforme os procedimentos da Subparte O do RBHA 21, quando se tratar de um 
artigo que será produzido segundo uma Ordem Técnica Padrão – OTP; ou 
 De acordo com outros procedimentos aprovados pela ANAC-GGCP sempre que, de 
acordo com um RBHA, o artigo deva ser aprovado.”  
.............................................................. 

1.3 ARTIGOS QUE CUMPREM COM UMA OTP 
1.3.1 Aprovação de produtos produzidos segundo uma OTP 
A Subparte O do RBHA 21 estabelece os procedimentos para emissão de um APAA4 e 
de um CHE5 para fabricantes de produtos que satisfaçam as especificações de uma 
OTP6. 
Um APAA e um CHE serão emitidos para fabricantes que estabelecerem um sistema 
de garantia de qualidade em conformidade com os requisitos da Subparte O e que 
demonstrem: 
1 Através de cálculos e ensaios que o artigo cumpre com as especificações da OTP 
aplicável; ou 
2 Que o projeto do artigo, que se pretenda fabricar no Brasil mediante licença de 
fabricação, é idêntico ao projeto de um artigo que tenha recebido uma autorização 
TSO7 (ou equivalente estrangeira) cujo fabricante tenha recebido uma carta de 
aprovação de projeto emitida pela ANAC-GGCP. (MPH-500-004, página 13) 
1.3.2 Cartas de aprovação de projeto 
Cartas de aprovação de projeto segundo uma OTP, conforme especificado no RBHA 
21.617, podem ser emitidas para artigos fabricados em outros países com os quais o 
Brasil tenha firmado um acordo para aceitação de exportação e importação desses 
artigos. O detentor de uma autorização TSO ou equivalente estrangeira deve submeter 
à ANAC-GGCP um requerimento solicitando a emissão da carta de aprovação de 
projeto através de sua autoridade aeronáutica acompanhado da documentação 

                                                 
4
 APAA – Atestado de Produto Aeronáutico Aprovado (MPH-500-004 – Siglas e Abreviaturas) 

5
 CHE – Certificado de Homologação de Empresa (MPH-500-004 – Siglas e Abreviaturas) 

6
 OTP – Ordem Técnica Padrão (MPH-500-004 – Siglas e Abreviaturas) 

7
 TSO – Technical Standard Order – o mesmo que OTP. 
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especificada na Circular de Informação – CI 21-010. As cartas de aprovação de projeto 
são emitidas conforme o modelo do Anexo 3 deste manual desde que: 
1 Exista um acordo de aeronavegabilidade ou de segurança em aviação entre o Brasil 
e o país que fabrica o artigo. Qualquer um desses acordos deve incluir provisões para 
aceitação desses artigos de acordo com a Subparte N do RBHA 21; e 
2  A autoridade estrangeira submeta à ANAC-GGCP, como representante do 
fabricante, um requerimento certificando que o artigo cumpre com a OTP e 
acompanhado com os dados de projeto do artigo. 
.............................................................. 
(http://www.anac.gov.br/certificacao/Produtos/PecasAprovadas.asp)  
 

* * *  

          Todo esse processo é realizado para garantir que um equipamento continue a fazer o 

que seus usuários querem que ele faça no seu contexto operacional, e, principalmente, 

para garantir que equipamentos tão importantes para a aeronavegabilidade e segurança de 

vidas humanas não estejam sujeitas à mesma segurança que oferece um liquidificador, um 

telefone celular, ou qualquer outro equipamento eletrônico de uso comum.  

 Em equipamentos que são garantidores da vida humana, que ocupam o centro de 

um sistema operacional de segurança aérea, obviamente, o nível de confiabilidade deve ser 

maior e, por esta razão, existe esse processo de aceitação e homologação do 

equipamento, de modo a assegurar seu pleno funcionamento. 

            E o transponder que equipava o Legacy N600XL estava aprovado nos EUA, pela 

autoridade daquele país, o FAA, através de um TSO (ordem técnica de serviço) e, no Brasil, 

tinha uma Carta de Aprovação de Projeto (CAP) certificando-o para uso no território 

brasileiro, como demonstra a informação a seguir. 

 

http://www.anac.gov.br/certificacao/Produtos/PecasAprovadas.asp


 
 

Cezar Bitencourt                                                                                                                                                          Cosultor 
Pedro Naves                                                                                                                                                          Nilson Naves 
Guilherme Naves 
Daniel Roller 
Gabriela Bemfica 

___________________________________________________________________________________________ 
Brasília/DF SAUS Q. 1 Bloco N Ed. Terra Brasilis Salas 807/810 – CEP: 70.070-010 Tel.: (61) 3323-4167 

Porto Alegre/RS  Av. Getúlio Vargas 774 Conjunto 602 CEP: 90.150-002 Tel.: (51) 3231-9904 
Email: contato@bitencourtnaves.adv.br  Site: www.bitencourtnaves.adv.br 

19 

 

(http://www.anac.gov.br/certificacao/Produtos/PecasAprovadasH11Prod.asp?PAPPCodi=00

1704) 

            Ademais, vários outros documentos anexados aos autos do processo informam que 

o equipamento transponder que equipava o Legacy, após o acidente, foi submetido aos 

mais variados testes, no sentido de provocar falha em seu funcionamento, e foi constatado, 

pericialmente, que o equipamento estava em pleno funcionamento. 

            Neste sentido, primeiramente, colhe-se o laudo pericial que está acostado aos autos 

no volume V, páginas 1.050 a 1.054, em que se conclui, após a realização de vários testes, 

que “os equipamentos da aeronave N600XL não apresentaram erro de projeto ou de 

integração” (fl. 1.054, vol. V dos autos).  

            Reforçando o pleno funcionamento do transponder do Legacy, o relatório do 

CENIPA informa que: 

 
“No dia seguinte ao acidente, uma equipe composta por membros da Comissão de 
Investigação de Acidentes Aeronáuticos (CIAA) e da EMBRAER deslocou-se para o 
Campo de Provas Brigadeiro Veloso, no estado do Pará, Brasil (Código ICAO SBCC), 
local onde a aeronave N600XL, pousou após a colisão. Esta equipe, com a 
participação dos dois pilotos do N600XL, realizou um teste operacional completo do 
sistema de Radio Navegação do avião. Estes testes envolveram os sistemas de 
Transponder e TCAS, de acordo com o AMM 1770 Part II 34-43-00-5, Transponder – 

http://www.anac.gov.br/certificacao/Produtos/PecasAprovadasH11Prod.asp?PAPPCodi=001659
http://www.anac.gov.br/certificacao/Produtos/PecasAprovadasH11Prod.asp?PAPPCodi=001659
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Adjustment/Test e com o AMM 1770 Part II 34-52-00-5, Transponder – 
Adjustment/Test . Nenhum destes revelou falha ou qualquer outra anomalia.” 
(fls. 25 do relatório do CENIPA). 
  

           Adicionalmente, cumpre esclarecer que existem Diretivas de Aeronavegabilidade 

que demonstram que o modelo de equipamento transponder utilizado pelo Legacy, e 

fabricado pela Honeywell, jamais apresentou qualquer problema de funcionamento ou 

perda de emissão de sinal.  

           Portanto, ainda que se alegue que em outras hipóteses testes indicaram que 

equipamentos falharam, esta alegação não se aplicam ao específico modelo de 

transponder utilizado pelo Legacy. 

           Pois bem. 

           Caberia, ainda, uma última interrogação.  

           Ora, por que razão, no caso em análise, o transponder iria deixar de emitir sinal 

antes da colisão, como entendeu o magistrado, e, logo após, momentos depois do choque, 

voltaria a ser percebido nas telas de radar, voltaria a emitir sinal continuamente, sem 

apresentar qualquer falha, mesmo quando submetido aos mais diversos testes periciais?  

           E se a falha fosse do controle de tráfego aéreo, como já se tentou afirmar, através da 

teoria do ―buraco negro‖, por que razão as demais aeronaves que passaram pelas mesmas 

torres de controle foram todas percebidas e registradas?  Seria esse o avião das 

coincidências astronômicas? É a única aeronave em que o transponder falha, e nada é 

registrado; sequer no painel dos pilotos é mostrada a luz master caution; mas isso apenas 

no momento do acidente, nem antes, nem depois. Só naquele momento. 

           É a única aeronave em que essa falha sequer é constatada em extensiva e 

exauriente bateria de testes periciais pelos mais capacitados órgãos, inclusive com a 

participação dos pilotos; é a única aeronave que passou pelo ―buraco negro‖, pois o 

controle de tráfego captou todas as demais aeronaves que estavam com o transponder 

ligado e fizeram a mesma rota; etc. 

           Obviamente, não é possível admitir essas coincidências, porque não foi isso que 

ocorreu. Os pilotos foram imperitos ao colocarem o transponder em modo stand by e, 
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após, foram negligentes ao não buscar qualquer contato com as torres de controle 

por 58 minutos, contrariando o que determinam as regras de segurança aérea em 

casos de traslado internacional. 

           Quando se faz, como no caso concreto, um vôo de traslado internacional, de uma 

aeronave nova, em um país diferente e em sistema de vigilância radar e em espaço aéreo 

RVSM essa necessidade de contatar freqüentemente as torres de controle decorre do 

próprio senso de segurança, além da norma. E, se tivessem assim agido, com a 

observância dos deveres objetivos de cuidado, não teriam colocado o transponder em 

stand by. 

            Sobre o aspecto normativo dessa obrigação, leia-se o que diz a normativa aplicável 

– ICA 100-12 e AIP Brasil: 

 

ICA 100-12 (2006) 
2. DEFINIÇÕES 

VIGILÂNCIA RADAR 
Emprego do radar para proporcionar às aeronaves informação e assessoramento 
sobre desvios significativos com respeito à trajetória nominal de vôo. 
4.2 PREVENÇÃO DE COLISÕES 
4.2.1 Com o objetivo de prevenir possíveis colisões, é importante não descuidar da 
vigilância a bordo das aeronaves em vôo, sejam quais forem as regras de vôo ou a 
classe do espaço aéreo na qual a aeronave está operando e, ainda, quando operando 
na área de movimento de um aeródromo. 
14.11.4 Durante a prestação do serviço de vigilância radar, a responsabilidade da 
navegação é do piloto em comando da aeronave. 
14.16 USO DAS INFORMAÇÕES DE RADAR SECUNDÁRIO PARA PROVIMENTO 
DE SEPARAÇÃO 
As informações do radar secundário de vigilância (SSR) poderão ser usadas em 
espaços aéreos controlados para provisão de separação entre aeronaves, desde que 
sejam atendidos os seguintes critérios: 
a) no espaço aéreo em questão seja obrigatório o equipamento transponder, em 
funcionamento, a bordo das aeronaves; 

* * * 
Vejamos a AIP-Brasil: 

 
ENR 2.2-2 AIP 
13 APR 06 BRASIL 
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1.12 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS APÓS INGRESSO NO ESPAÇO AEREO 
RVSM 
1.12.6 Em caso de falha do Transponder SSR Modo C ou Modo S. o piloto deverá 
notificar ao órgão de Controle de Trafego Aéreo essa falha, usando a 
fraseologia: "NEGATIVO RVSM".  

 

  A situação fática recomendava, e as normas impunham a máxima atenção e zelo 

por parte dos pilotos nessa operação internacional. Porém, o que a caixa de voz da 

aeronave registra é uma completa falta de atenção, um total despreparo para operar o 

equipamento Legacy, bem como um absoluto desprezo pelas normas de segurança na 

navegação aérea. 

  Tivessem passado pelo espaço aéreo brasileiro sem que esses desrespeitos 

gerassem prejuízo, estariam distantes da aplicação da lei penal brasileira. Mas a conduta 

dos pilotos ultrapassou a esfera da simples imperícia, revelando-se criminosa e catastrófica. 

E, por estas razões, deve este Tribunal Regional Federal operar a condenação dos 

acusados inclusive em relação ao desligamento do transponder. 

 

3) NÃO ACIONAMENTO DO CÓDIGO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO 

 

Essa acusação feita pelo Ministério Público Federal tem um particular histórico 

processual que deve ser observado. Imputa o M.P.F., aos acusados, postura negligente em 

relação à situação de falha de comunicação ocorrida no vôo. Segundo a Denúncia, após 12 

tentativas de contato frustradas, a situação demandava a conduta dos pilotos de acionar, no 

painel de instrumentos do Legacy, o código 7600 (código de falha de comunicação) para 

evitar o acidente.  

Com efeito, cumpre recordar que, ainda em sede de cognição sumária, o Douto Juízo 

decidiu pela absolvição sumária, e parcial, dos pilotos, afirmando, na ocasião: 

 

“Sendo essa situação – uma situação de „normalidade‟ – não tem sentido para mim a 
afirmação de que os pilotos deveriam acionar o código de emergência – 7600. Não 
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deveriam acionar – ou não se pode exigir que o fizessem – pelo simples fato de que 
não havia situação de emergência alguma. O problema era apenas de comunicação. 
(...)  
Absolvo Jan Paul Paladino e Joseph Lepore pela conduta relacionada com negligência 
na adoção de procedimentos de emergência quanto à falha de comunicação com o 
“centro”. Continuarão os denunciados a responder pelas demais condutas descritas na 
denúncia.” (sem grifos no original) 

 

Decidiu-se, em síntese, que os pilotos acreditavam que a aeronave trafegava no nível 

correto, em virtude da informação transmitida por João Batista8 (vide fl. 18 da v. decisão), 

controlador de vôo que trabalhava no dia do acidente em São José dos Campos, daí 

porquê não suspeitavam da situação emergencial, a fim de acionar o código 7600.9  

Dessa decisão de absolvição sumária, houve recurso de apelação apresentado 

pelo Ministério Público Federal e pela Assistência de Acusação (fls. 2.448 a 2470 e 

2.474 a 2.481), devolvendo a matéria ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a 

rediscussão do tema. Especificamente sobre este aspecto, ponderou o Ministério Público 

Federal, em seu recurso de apelação interposto à época que: 

 

 “Inicialmente é preciso frisar que 7.600 não é código de emergência e sim CÓDIGO 
DE FALHA DE COMUNICAÇÃO, que deve ser acionado não quando há emergência, 
mas sim quando há falha de comunicação. Logo, o pressuposto de acionamento do 
código não é a anormalidade da situação em geral em que se encontra o voo ou o 
risco iminente, mas sim uma dificuldade de radiocomunicação. Não se pode falar que 
o acidente aéreo não está na linha causal direta do não acionamento do código 7600 
no transponder. A uma, porque a ativação do código ligaria automaticamente o 
transponder e, com certeza evitaria o acidente. A duas, porque o sistema aéreo pe 
baseado em instrumentos e comunicação para garantir segurança e confiabilidade, e 
quem colabora, de qualquer forma, para a deficiência de qualquer um deles, consente 
com a criação de risco não permitido e assume o resultado da sua conduta.” 

 

                                                 
8 “November Seis Zero Zero X-Ray Lima, ATC permissão para Eduardo Gomes, nível de vôo três sete zero, direção Poço de Caldas, 
código squawq do transponder 4574.” 
9 “Muito embora tivessem consigo carta de rota em que se sublinhou com lumi color o trecho a ser percorrido (inclusive trecho de 
mão dupla – via UZ6) e plano de vôo confeccionado pela Embraer que estabelecia as altitudes a serem observadas durante o 
percurso (F370 até BRS, descendo para F360 até Teres, e subindo para F380 até o destino) instrumentos estes que se consultados 
pelos pilotos indicariam situação emergencial ante a falha na comunicação (e, portanto, a necessidade de acionamento do código 
7600).”  
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Ao apreciar os recursos de apelação apresentados, o Tribunal Regional Federal 

enfrentou o tema, e, em decisão proferida à unanimidade, reconheceu, à época, que os 

pilotos deveriam ter acionado o código de falha de comunicação, nos termos da denúncia, 

pois, após 12 tentativas de contato com o centro de controle, e uma expressa afirmação do 

copiloto registrada na caixa de voz, que tinham ―problemas de comunicação‖, não 

acionaram o código 7.600.  

           Colhe-se do mencionado acórdão: 

“Sucede, porém, que o mencionado código 7600 diz respeito a falha de comunicação 
e não a situação de emergência como bem assinalou o parecer do Dr. Procurador 
Regional (fls. 2.282/2.283). Daí a necessidade de reconhecer que se o equipamento 
transponder  apresentava defeito em operação e havia reconhecidamente falha nas 
comunicações, se fazia mister a adoção das providências no ICA 100-12, que reza: 
„14.6.2 Os códigos 7700, 7600 e 7500 são reservados internacionalmente para uso 
dos pilotos que se encontrem em estado de emergência, de falha de 
radiocomunicação ou de interferência ilícita, respectivamente. (...). Assim, razoável se 
apresenta a premissa do Dr. Procurador Regional, no sentido de que os pilotos do 
Legacy tivessem acionado o código relativo à falha de comunicação (7600), o controle 
de vôo em terra seria alertado para o quadro de irregularidade existente, 
possibilitando, inclusive, o contato com o Legacy por intermédio de outras aeronaves. 
Nesse ponto, tenho que os elementos de prova até aqui recolhidos não permitem 
excluir os apelados Jan Paladino e Joseph Lepore dessa conduta culposa que lhe 
imputa a denúncia. Ademais, com a devida venia, o MM. Juiz se equivocou quando 
considerou que o só fato da mensagem passada aos pilotos em São José dos 
Campos, por si só, pudesse induzir a erro esses experientes profissionais. Aqui, a 
conclusão que se tira é que a situação não era de normalidade. De verdade, o que se 
tem é uma sucessão de equívocos e omissões que reclamam, sob o aspecto falha de 
comunicação e não funcionamento do equipamento transponder, o aprofundamento e 
posterior análise de todo material probatório, de modo a evidenciar com segurança a 
existência ou não de conduta culposa, circunstância que se apresenta inviável e até 
mesmo prematura na presente fase processual. Ao menos em princípio, não se afigura 
despropositada a existência de que os apelados Paladino e Lepore acionassem o 
código 7600, de maneira a demonstrar que todos os procedimentos de rotina 
reclamados para situação que se encontravam haviam sido adotados. Por tais razões, 
dou parcial provimento ao apelo do Ministério Público Federal e provimento ao recurso 
da assistente de acusação para, reformando a decisão impugnada, determinar que os 
apelados Jan Paul Paladino e Joseph Lepore também respondam pela acusação de 
conduta negligente na adoção do procedimento regulamentar código 7600, relativo a 
falha de comunicações.”  
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Equívocos da Sentença 

 

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante, apesar de reconhecer 

que analisou equivocadamente a nomenclatura dos códigos 7.600 e 7.700, não alterou o 

seu posicionamento original, expondo, como fundamento para sua decisão, que: 

 

“Ninguém soube dizer em que momento exato se pode considerar uma aeronave - ou 
um centro de controle - em falha de comunicação. Ninguém. O senhor Ronaldo 
Jenkins, quando por mim perguntado a respeito do assunto, utilizou-se da seguinte 
expressão: „não há nenhum número cabalístico‟”. (fls. 59 da sentença)    

 

Esse fundamento utilizado na sentença, absolutória nesse ponto, com o devido 

respeito, não pode permanecer incólume. É preciso ressaltar que a conduta imputada pelo 

Ministério Público Federal é culposa e que, em delitos dessa espécie, cabe ao magistrado, 

no caso concreto, verificar se houve, ou não, a negligência atribuída.  

A norma jamais poderia estabelecer um número de tentativas de contato para 

configurar a falha de comunicação. Essa circunstância deve ser analisada pelo juiz diante 

dos contornos do caso concreto. Ao magistrado incumbe o dever de dizer se, após 12 

tentativas frustradas de contato, estava, ou não, o fato, a demandar a conduta ativa dos 

pilotos de postar o código de falha de comunicação, o que, fatalmente, acionaria o 

transponder e evitaria a colisão. Por esta razão é que os delitos culposos exigem uma 

análise axiológica, valorativa, por parte do julgador. O Juiz é que terá de dizer se, no caso, 

foram os réus negligentes ou não. Impossível a norma estabelecer um numero. Ora, 

estabelecesse a norma penal um número determinado, a conduta imputada seria dolosa, e 

não culposa, na modalidade de negligência.   

Recorde-se, ainda, que consta dos registros do FDR (caixa de voz), os diálogos 

que Paladino e Lepore desenvolveram dentro da cabine de comando. Nesse diálogo, há a 

expressa afirmação de Paladino a Lepore, quando este último retornou à cabine após uma 

ausência de quase 15 minutos: 
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“- I got a radio problem here.  

Tradução: 

- Eu tenho um problema de rádio aqui.” 

(fls. 352 do volume II dos autos) 

 

    O que a sentença acena, e não faz é, justamente, analisar se no caso concreto não 

estariam os réus, após os fatos acima narrados, sendo negligentes em não acionar o 

código de falha de comunicação.        

    Note-se que a sentença expressa: 

 

“pelo teor de seu depoimento, só se pode chegar à conclusão de que a denominada 

falha de comunicação deve ser analisada caso a caso”. 

  

    No entanto, mais adiante, já na página 60 da decisão em comento, as 12 tentativas e a 

fala dos pilotos não é sequer considerada pelo magistrado, ingressando a decisão em outro 

tema, que não tem correspondência alguma com essa acusação específica. Diz a sentença:  

 
“O que eu disse é que, incidindo estavam os agentes em erro de fato, “nas suas 
cabeças” a situação era de normalidade. Eles nem imaginavam que estivessem em 
pista proibida, sendo essa uma situação que já ficou bem esclarecida quando do 
exame da primeira conduta. (...) Por fim, gostaria apenas de salientar, uma vez mais, 
que não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, o raciocínio segundo o 
qual a cada infração regulamentar corresponderia, necessariamente, uma conduta 
criminosa.” 
 

Novamente, com o devido respeito, a decisão é absolutamente distante da situação 

posta sob julgamento. Em primeiro plano, é preciso deixar assente que não se está 

questionando se os agentes estavam, ou não, em situação de erro invencível. A questão é 

verificar se, após tentarem 12 vezes o contato e afirmarem expressamente que estavam 

com problemas de rádio (segundo gravações do FDR), não deveriam acionar o código de 

falha de comunicação.  
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A situação de erro foi abordada pelo juiz em relação a outro aspecto, a outro fato, a 

outra conduta. A situação de erro foi mencionada em relação à altitude da via e em face da 

afirmação feita pelo controlador. E já foi abordado que não estavam os pilotos em situação 

de erro invencível, pois o plano de vôo continha a altitude correta e existe norma expressa 

no sentido de que eles deveriam cotejar essa informação.  

E nada está registrado na caixa de diálogos.  

        Porém, essa circunstancia de ―erro‖, mencionado pelo magistrado, nada tem com a 

análise da situação de falha de comunicação verbalizada pelos pilotos.  

        É outro tema. Outro fato imputado.  

Aliás, por que razão o douto magistrado considera na sentença a fala do controlador 

para sustentar a existência de erro em relação a altitude (reportado como erro de fato), e 

deixa, simplesmente ignora, a fala dos pilotos, expressa e inequívoca no sentido de que 

estavam em falha de comunicação?  

Não se pode deixar de observar, ainda, que a sentença se equivocou, ainda mais, 

quando trouxe a argumentação segundo a qual ―não encontra amparo em nosso 

ordenamento jurídico, o raciocínio segundo o qual a cada infração regulamentar 

corresponderia, necessariamente, uma conduta criminosa.” 

Essa colocação não tem qualquer cabimento quando se julgam crimes culposos, em 

que a finalidade do agente é lícita, mas cabe ao juiz analisar se, no caso concreto, os meios 

eleitos pelo réu para consecução do fim não estão revestidos de negligência, imprudência 

ou imperícia.  

E mais. 

O detalhe esquecido nesse raciocínio, como dito, o de que 154 pessoas morreram em 

virtude da inobservância da norma administrativa. Se isso não é suficiente para mostrar que 

a violação à norma administrativa importou em mácula à norma penal, o que mais seria 

preciso? 
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Não há que se falar em correlação de normas penais e regulamentos nos crimes 

culposos. A análise da conduta é valorativa, axiológica, bastando a existência da previsão 

culposa da infração penal, para que o magistrado deva pronunciar se, no caso, a conduta 

dos agentes estava, ou não, viciada pela imperícia, negligencia ou imprudência. E essa 

norma, definitivamente, o Código Penal prevê.  

 

Das provas colhidas na instrução que demonstram a situação de falha de 

comunicação – necessidade de reforma do julgado 

 

Sobre a questão relativa à falha de comunicação, inicialmente, ainda na fase pré-

processual, o relatório da Polícia Federal já constatava a existência da negligência por parte 

dos pilotos, ao indicar que: 

“4.6. Da omissão na adoção de procedimentos para casos de falhas em comunicação. 
Da conclusão pela existência de negligência ou imperícia imputada aos pilotos 
americanos. Indícios de culpa.  
1. Todas as comunicações mantidas entre a aeronave N600XL e os órgãos de 
controle de tráfego aéreo foram analisadas e constam do laudo pericial, notadamente 
no item V.4.1 nas páginas 36 e seguintes.  
2. Conforme tabela constante nas páginas 39 e 40 do laudo, entre 19:26:51 e 20:17:26 
a aeronave ficou sem qualquer comunicação efetiva com os centros de controle do 
espaço aéreo. Foram quase 60 minutos sem contato. Em alguns momentos as 
chamadas do ACC-BS chegam a ser captadas pela aeronave, mas apenas 
parcialmente, fragmentadas sem que se estabelecesse uma comunicação bilateral de 
fato.  
3. É possível que as freqüências utilizadas não fossem as mais adequadas. É fato 
ainda que algumas freqüências utilizadas pela aeronave não estavam programadas no 
console dos controladores, e os mesmos não ouviram as chamadas.  
4. A ICA 100-12 prevê procedimentos para falha em comunicação no item 7.14.4. 
5. Segundo a norma acima, caso ocorra falha em comunicação, deve o piloto 
prosseguir, segundo o plano de vôo em vigor, até o limite da autorização e, se esta 
não for o aeródromo previsto de destino, continuar o vôo de acordo com o Plano de 
Vôo apresentado. 
6. Como se sabe, os pilotos não seguiram o plano de vôo, mesmo estando com falha 
de comunicação, descumprindo a regra em comento.  
 7. O item 14.4.1 da mesma ICA 100-12 dispõe sobre a utilização do transponder e 
determina que as aeronaves que dispuserem  de equipamentos transponder deverão 
selecionar o código 7600 sempre que estiver com falhas de comunicações.  
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“8. A aeronave ficou quase uma hora sem comunicações, e não foi acionado o código 
7600. Vale ressaltar o seguinte trecho do laudo pericial (página 47do laudo): 
Como pode-se ver na tabela 12, as comunicações da aeronave não foram recebidas 
pelo ACC-BS, embora a aeronave ainda recebesse parte das transmissões do centro. 
Nesse momento o piloto estava sintonizado numa freqüência que sabia ser utilizada 
pelo ACC-BS, sabia também que não obtinha sucesso em estabelecer comunicação 
com o centro. Apesar disso, o ACC-BS não recebeu, da aeronave N600XL, o código 
transponder referente a falha na radiocomunicação. A observação, pelo piloto, da tela 
que exibe o código transponder transmitido teria mostrado que o equipamento 
encontrava-se desativado.” (grifo nosso) 
9. Conclui-se que, caso os pilotos tivessem seguido o procedimento para falha de 
comunicações, deveriam inserir o código 7600 no transponder, o que os faria descobrir 
naquele momento que o mesmo estava desligado, e permitiria corrigir a falha a tempo 
de evitar o acidente. Consideramos que houve o descumprimento de uma norma 
objetiva de conduta por parte dos pilotos, por negligencia ou imperícia.” 
 
Da mesma forma, posteriormente, o relatório final do Cenipa também identificou que 

ocorreram falhas de comunicação que demandavam o acionamento do código por parte 

dos pilotos: 

 

“Quando o PIC retornou à cabine de comando, após a décima sétima chamada, o SIC, 
que tentava sozinho estabelecer contato com o ACC BS, informou ao colega de que 
eles estavam com problemas de comunicação e que várias tentativas de contato 
com Brasília haviam sido feitas, porém sem obter sucesso.  
Isto representaria que o mesmo, necessariamente, teria selecionado diversas 
freqüências no RMU, sem, infelizmente, empregar a atenção necessária para notar a 
indicação de STANDBY, relativa ao Transponder.  
É de se imaginar que o PIC e o SIC possam ter voltado seu olhar para as respectivas 
RMU nesse momento, porém, ainda assim, não notaram a indicação ostensiva de 
STANDBY que estava sendo apresentada a eles.  
Isto talvez possa ser atribuído à “visão de túnel” decorrente da elevação dos níveis de 
adrenalina dos pilotos, diante da constatação, naquele momento, de que eles estavam 
com problemas de comunicação.  
Após mais duas chamadas (19:56:41 UTC e 19:56:53 UTC), às 19:56:54 UTC, ocorreu 
a colisão.” (relatório do Cenipa, fls. 224). 

 

Em seu interrogatório judicial, o co-piloto Jan Paul Paladino afirmou que teve a 

percepção de que havia decorrido muito tempo sem comunicações com o Centro Brasília, 
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mas que nada de anormal havia acontecido para lhe chamar a atenção ao código de falha 

de comunicação. 

Segundo sua versão, seria de responsabilidade do Centro de Controle buscar contato 

com a aeronave. Porém, Paladino não soube explicar por que razão, após 58 minutos 

ininterruptos sem qualquer comunicação, resolveu, por 12 vezes consecutivas, tentar o 

mencionado contato, se diante de sua fala, essa responsabilidade seria do Centro de 

Controle.  

Neste momento, como em vários outros, caiu em absoluta contradição e descrédito a 

tese inicialmente sustentada, segundo a qual os pilotos deveriam sempre aguardar o 

contato por parte das torres. Confira-se esse momento, no extenso trecho abaixo transcrito, 

mas que pode ser bem assistido pela mídia anexada aos autos, a partir da quarta hora de 

audiência (4 horas e 33 minutos e seguintes).  

“Juiz:  
Eu agora não sei de cabeça, eles ficaram quanto tempo sem se comunicar com a 
torre? Depois eles começaram a se comunicar mais seguidamente, certo? E aí 
deu esse problema de comunicação. Por que eles ficaram tanto tempo sem 
comunicação e aí, de uma hora pra outra, eles começaram a se comunicar 
seguidamente? 
Tradutor: 
O que ele informou, eu não vou conseguir lembrar de tudo o que ele falou as duas 
vezes, é que no evento específico, ele disparou a necessidade dele de começar a se 
comunicar repetidamente. O que aconteceu foi que antes dessa que ele chama de 
Region Boundery, que é a fronteira entre duas regiões específicas, que é quando 
geralmente se pede pra trocar de frequência, muitas vezes você tá voando numa área 
em que a frequência... uma área menos povoada, por exemplo, com menos tráfego 
aéreo, vai ser uma área em que você vai ter menos computadores pra uma área 
maior. Então você acaba tendo menos comunicação porque o tráfego é menor. Mas 
ele tava ouvindo. Ele falou que eu falou num modo chamado {listening mode?}, que é 
como se fosse um modo de audição, você fica escutando tudo o que tá acontecendo 
mas você não fica interagindo, e que nesses momentos ele recebia comunicação de 
vez em quando. O que aconteceu aqui é que ele tava perto do que eles chamam de 
fronteira entre regiões, tava se aproximando do momento do pessoal do controle aéreo 
chegar pra ele e dizer que seria a mesma frequência para a próxima região, seria 
aquela frequência, e ele resolveu conferir, pra ver se tava tudo certo, o que é o que ele 
tá falando. Que ele resolveu contatar só pra saber se tava tudo certo, que é quando 
ele tava nessa frequência 125-05, se era pra ficar nela ou não. Nesse momento foi 
quando ele começou a ter os problemas de comunicação. 
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Juiz:  
A frequência... essa frequência... era pra ficar nessa frequência... {áudio interrompe} 
Tradutor: {Para Paladino} Regarding this particular protocol for changing frequencies 
once you‟re going to a different region or a different sector, how does that particularly 
happened? You had to contact the control center and ask if the sequences would 
change or not or it‟s something that can happen without your interaction, if need be?  
Paladino responde para o Juiz:  
É responsabilidade do Centro de Tráfego Aéreo, enquanto um avião estiver 
trafegando de um setor para outro, informar qual vai ser a nova frequência na 
qual aquele setor vai operar, aquele setor, e informar o piloto que está sendo 
trocada a frequência. É obrigação do Controle de Tráfego Aéreo não só fazer 
essa permuta de frequência como informar o piloto exatamente para qual 
frequência ele vai estar sendo transferido. 
Juiz: 
E por que ele não esperou o controle informar ele? e por que ele tomou essa 
iniciativa de consultar e não fez o mesmo, a partir da aeronave? Ele está dizendo 
que era função do Controle Aéreo fazer esse tipo de informação, certo? E lá no 
começo ele disse que não tem que questionar a ordem de partida lá de Manaus. 
Se era função do Controle Aéreo informar, por que ele não esperou que o 
Controle Aéreo efetivamente informasse? 
Tradutor:  
Ele tá informando particularmente que há precauções que podem ser tomadas e que 
são recomendadas pra esse tipo de coisa. No caso dele, quando ele tá num voo de 45 
minutos que tem barreiras de setor, fronteiras de setor, que ele passar de um setor por 
outro, ele não sabe quais frequências são utilizadas em quais setores. Essa é uma 
definição feita pelo Controle de Tráfego Aéreo. Então, sim, é o Controle de Tráfego 
Aéreo que tem de contatá-lo. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter uma 
postura mais proativa de tentar contatar o Centro de Controle quando ele vê períodos 
longos sem comunicação de rádio, sem comunicação de fundo ou se ele percebe que 
nos últimos minutos, nos últimos intervalos, essa comunicação tem diminuído de 
intensidade ou de volume. Ele pode verificar que o rádio está estabelecendo menos 
comunicação e contatar. Ele falou que existem {recomendações?} das companhias 
aéreas ou dos gestores operacionais que ditam “olha, se você ficar uma hora, uma 
hora e vinte [minutos] sem comunicação de rádio, provavelmente tem algum 
problema”, pra gente contatar, mas isso geralmente é pra voo sem radar. Aqui a gente 
tá falando de voo com radar, que as {recomendações?} são diferentes, mas ele disse 
que decidiram fazer esse contato embora saibam que é responsabilidade do Tráfego 
de Controle Aéreo pra garantir que compreendessem de maneira correta. 
Juiz:  
Sim, mas agora as frequências do Centro... {Advogado de Paladino interrompe} 
Alguém tá falando? 
Advogado de Paladino: Só um esclarecimento. Se eu pudesse questionar ele, 
porque... 
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Juiz (interrompendo): Não, não, não doutor! Está indeferida sua intervenção! 
{Discussão} 
Juiz:  
O Centro Amazônico tem relacionadas as frequências. Já tava na Carta de Rota, 
entendeu? O que eu quero saber: ele passou pelo Centro de Brasília, ia entrar no 
Centro Amazônico e as frequências estavam lá. Aí ele disse que tomou todas as 
precauções do mundo porque queriam saber qual era a frequência, mas eles já 
estavam naquela frequência. Assim como estava na Carta de Rota o trajeto dele 
e tudo o mais, entendeu?! Lá na saída, ele disse que não questionou o Centro, a 
torre... é isso que eu quero saber: não questionou. A torre disse “é isso”, é isso, 
é esse o itinerário que eu vou fazer. Com relação à frequência, ele dá uma versão 
diferente. Ele diz “não, embora seja a responsabilidade do Centro, eu também, 
por precaução tomo a liberdade de consulta-lo”. É isso que eu quero saber, 
entendeu?! 

 

Em outro momento, porém, Paladino chega a admitir que estava em situação de falha 

de comunicação, mas que, ao invés de adotar o procedimento de falha de comunicação, fez 

outra opção, bem menos eficaz, que foi consultar a carta para conferir as freqüências que lá 

estavam dispostas. Confira-se de seu interrogatório: 

 

“Juiz:  
Certo. Outro problema que tem na denúncia com relação a falhas de comunicação. 
Segundo a denúncia, os pilotos tentaram por diversas vezes estabelecer comunicação 
com o centro e não conseguiram. Segundo o Ministério Público, eles teriam que ter 
acionado o código de falha de comunicação, que aí o Centro poderia tomar outras 
providências, como acionar o Centro de Manaus e daí por diante. O que ele tem a 
dizer sobre esse fato? 
Tradutor:  
O que ele tá falando é que o procedimento ao qual se recorre ao perceber um erro de 
comunicação não é um procedimento que se usa... ele usou a palavra {palavra em 
inglês}, que significa... {sinal interrompido} ...ele deu um exemplo de como usaria esse 
tipo de comunicação no caso de, por exemplo, no momento de ser transferido de um 
setor pra outro, se eu não conseguisse falar com o setor. Desculpe! Esse não foi o 
exemplo, não, isso foi o que realmente aconteceu. O que ele tentou dizer, afinal foi o 
seguinte: ele tinha a informação de voo, ele tinha a informação de que ele deveria 
manter a frequência em que ele estava, ele se lembra da frequência ser um-dois-
cinco-zero-cinco {não necessariamente grafada desse modo} e para se manter 
naquela frequência ao se comunicar com o novo setor. Ele não se lembra exatamente 
o número do setor, mas essa é a informação que foi passada pra ele. Ele tentou entrar 
em contato com o novo setor através da frequência um-dois-cinco-zero-cinco {não 
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necessariamente grafada desse modo}. Não conseguiu fazer. O procedimento que se 
adota nesse momento não é o procedimento de “não obtive comunicação”, segundo 
ele. O procedimento que se adota é o procedimento de se tentar reestabelecer 
comunicação. O que que é isso? É olhar a carta de rota, segundo ele, averiguar todas 
as frequências disponíveis naquele local onde ele estava e metodicamente começar a 
tentar uma frequência por uma, até chegar à frequência na qual ele conseguiria 
comunicação. Segundo ele, foi o procedimento que ele fez. O problema aqui foi de 
comunicação, mas o procedimento foi o de reestabelecer comunicação e não o 
de dizer que houve uma falha de comunicação, segundo ele.  Foi o que eu pedi 
pra ele repetir.” 

 

Ora, essa postura do acusado Paladino, em primeiro lugar, demonstra a imperícia de 

um piloto que, diante de uma situação de falha de comunicação, deixa de seguir o 

procedimento regulamentar, para adotar outro procedimento, ignorando o que a norma 

orienta. 

Assim, atuou de modo a ignorar por completo a orientação normativa para esta 

circunstância, já amplamente transcrita nos parágrafos acima (ICA 100-12, item 14.4.2, 

procedimento operacional para caso de falha de comunicação).   

Não se pode olvidar, ainda, que consta dos registros do FDR, os diálogos que Paladino 

e Lepore desenvolveram dentro da cabine de comando. Nesse diálogo, há a expressa 

afirmação de Paladino a Lepore, quando este último retornou à cabine após uma ausência 

de quase 15 minutos: 

“- I got a radio problem here.  

Tradução: 

- Eu tenho um problema de rádio aqui.” 

(fls. 352 do volume II dos autos) 

 

Por fim, mencionada afirmação de Paladino em seu interrogatório confirma tudo o que 

as demais provas até já indicaram de maneira inequívoca. Ou seja, que eles sequer fizeram 

o devido planejamento de vôo ou dispensaram a devida atenção aos dados constantes do 

plano de vôo.  
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Tivessem os pilotos realizado o devido planejamento e analisado com cuidado os 

dados do plano de vôo, não precisariam, nesta ocasião, durante o vôo, conferir as 

freqüências, pois todas já teriam sido previamente analisadas. 

Qualquer piloto que se envolve em uma operação de traslado internacional deve 

proceder da maneira mais prudente possível. E isso, obviamente, envolve a observação de 

dados essenciais para a segurança durante o vôo, como, no mínimo, ter conferido as 

freqüências que seriam utilizadas durante o percurso. Veja-se, neste sentido, o que diz o 

relatório do Cenipa: 

 

“Com relação à tripulação do N600XL, as seguintes falhas ativas foram identificadas: 
não realização do planejamento do vôo e não atenção ao plano de vôo fornecido pelo 
funcionário da EMBRAER; não realização de briefing antes da decolagem; 
desligamento involuntário do Transponder; falha em priorizar a atenção, falha de 
percepção em relação ao não funcionamento do Transponder; demora em 
reconhecer o problema de comunicação com o controle de tráfego aéreo e não 
realização dos procedimentos previstos para falhas de comunicação. 
(fls. 253 do relatório) 
 
São inúmeras as passagens registradas no CVR que denotam a falta de 
adequado cuidado com detalhes do planejamento do pré-vôo pela tripulação. Um 
dos principais exemplos, foi o fato de somente terem se dado conta do NOTAM de 
SBEG, informando sobre a redução do comprimento disponível da pista de pouso, 
durante o vôo. Isso, somado à pouca familiarização dos pilotos com o sistema de 
combustível e com os cálculos de peso e balanceamento da aeronave levaram ao 
desvio da atenção de ambos, durante o vôo, dos aspectos da operação da aeronave, 
proporcionando que a inoperância do Transponder e do TCAS passasse despercebida. 
(fls. 259 do Relatório) 

 

Como visto, a saída de Lepore da cabine de comando ocorreu às 19:39:50, (relatório 

do Cenipa, fl. 101). Entre 19:48:15 e 19:52:59 UTC, o réu Paladino realizou 12 (doze) 

chamadas para o Centro Brasília, sem sucesso na concretização do contato, pois utilizava 

freqüências inadequadas. As 19:53:54 UTC o Legacy recebeu uma mensagem que o 

senhor Paladino não entendeu.  
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Com um pouco mais da metade dessas tentativas, qualquer pessoa na busca de um 

contato notaria alguma dificuldade e tentaria uma comunicação alternativa que, na aviação, 

ocorre através do transponder, com a utilização do código 7.600.  

O controlador teria um alerta chamando-lhe atenção, e, além disso, o transponder da 

aeronave seria religado e permitiria a visualização correta de sua posição, inclusive o nível 

de vôo errado, evitando-se a colisão.  

Há que se registrar que, diversamente da alegação da defesa, o laudo da polícia 

federal (fls. 891 dos autos), constatou a existência de cobertura de radiocomunicação 

na região em que o Legacy se encontrava. Todos os demais aviões na área 

mantinham contatos bilaterais normalmente. 

Logo, por todos os motivos acima demonstrados, e, sobretudo, pela própria afirmação 

do senhor Paladino, revela-se inequívoco que a situação era de falha de comunicação 

demandando, de ambos os pilotos, a conduta de indicar o código de falha de comunicação 

no transponder.  

Porém, por imperícia, optou inicialmente o réu Paladino em buscar outras freqüências, 

em franca violação à ICA 100-12, item 14.4.2. Em seguida, configurou-se a negligência de 

Lepore (e de Paladino), eis que após retornar à cabine e ouvir expressamente do co-piloto 

que estavam com ―problema de rádio‖, deixou de comandar o código específico de falha de 

comunicação. 

Por todas as razões acima, deve a sentença ser revertida para que os pilotos sejam 

condenados nos termos do Código Penal, conforme bem colocado na Denúncia do 

Ministério Público Federal.  

  

4) FALSA INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR O VOO EM ESPAÇO AÉREO 

RVSM E SOB CONDIÇÃO DE REDUÇÃO VERTICAL 

Em relação a essa acusação, oportuno recordar que, conforme mencionado pela 

denúncia, os pilotos não poderiam ter realizado o vôo no espaço aéreo RVSM (de 34 a 41 

mil pés), em condição de separação vertical reduzida. Isso porque, de acordo com a 
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acusação, o piloto e o co-piloto têm a responsabilidade por todas as informações 

constantes do plano de vôo, pelo seu conteúdo, antes de repassar para o controle de 

tráfego, ainda que tenham terceirizado seu preenchimento.  

Ocorre que a aeronave Legacy, de matrícula N600XL, não possuía carta de 

autorização (Letter Of Aautorization - LOA); não estava incluída na frota e, tampouco, nas 

especificações operativas do táxi aéreo a que pertence.  

Logo não podia inserir a letra ―W‖ no plano de vôo. 

Ela está incluída nas hipóteses de exceção, por se tratar de uma aeronave com ―vôo 

de primeira entrega‖, previsto na letra ―c‖ do item 1.9.1 do AIP Brasil, com regras 

específicas para preenchimento do Plano de Vôo estabelecidas no item 1.9.2, também da 

AIP-Brasil, abaixo transcrito.  

 

“I.9 VÔO DE AERONAVE DE ESTADO, HUMANITÁRIO, MANUTENÇÃO OU DE 
PRIMEIRA ENTREGA QUE NÃO SEJA APROVADO RVSM. 
1.9.1 Para os efeitos desta regulamentação é considerada (o): 
a) Aeronave de Estado -aquela utilizada em serviços militar, alfandegário e policial (em 
conformidade com a Convenção de Aviação Civil Internacional); 
(...) 
c) Vôo de primeira entrega - a entrega de uma aeronave, após ter sido vendida ao seu 
novo operador; e 
(...) 
1.9.2 Esses operadores, caso tenham a intenção de ingressar no Espaço Aéreo 
RVSM, deverão inserir o texto STSINONRVSM no item 18 do formulário de Plano de 
Vôo. 
1.9.3 Esses operadores poderão inserir níveis de vôo entre os FL 290 e FL 410, 
inclusive, no item 15 do formulário de Plano de Vôo.” (grifo nosso) 

 

Essa circunstância está diretamente ligada ao curso causal do acidente, pois, com a 

informação do status de aeronave NÃO RVSM, o vôo estaria condicionado à disponibilidade 

do espaço aéreo da rota, de modo a permitir a separação vertical de 2.000 pés acima e 

2.000 pés abaixo. 

Deste modo, além da inserção da mensagem ―STS/NONRVSM‖ (Status Não RVSM) 

no plano de vôo, os tripulantes (piloto e co-piloto) deveriam informar essa condição em 
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todas as mensagens mantidas com o Controle de Tráfego Aéreo, como estabelece o item 

1.15 da AIP-Brasil, o item ENR 2.2.5 (Anexo 05), vigente à época do acidente. 

 

 

 

 

Verifique-se da informação acima que a frase ―para suplementar informação prevista 

no sistema de tratamento de plano de vôo ...‖ indica claramente que o piloto do Legacy 

estava obrigado a informar a condição da aeronave NÃO APROVADA PARA VÔO RVSM. E isso, 

desde o primeiro contato com o serviço de solo de São José dos Campos, quando solicitou-

se a autorização para dar partida nos motores; logo após quando contatou a Torre de 

Controle, seguido pelo contato com o Controle de Saída e, finalmente, todos os contatos 

com o controle de Brasília. 

Com efeito, essa mensagem obrigatória suplementando informações constantes no 

Plano de Vôo apresentado, não foi emitida em nenhum momento pela tripulação do Legacy, 

como pode ser verificado da própria audição da gravação de cabine ou transcrição dos 

contatos mantidos entre a aeronave e os controles de vôo. 
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Portanto, o Controle de vôo assumiu que a informação prestada no plano de vôo e não 

suplementada pela tripulação estava correta, e tratou a aeronave como se aprovada para 

voar em condições RVSM fosse. Com a inserção da letra ―W‖ no item 10 do plano de vôo – 

não suplementada pela tripulação com nenhuma outra informação – não cabia ao controle 

questionar se a aeronave estava, ou não, aprovada para esse vôo específico. 

 

O operador Excelaire, no presente caso, deveria obter junto ao Órgão Fiscalizador 

Competente – FAA – a respectiva  autorização para conduzir vôos em espaço aéreo 

classificado como RVSM. 

E aqui reside o ponto central de responsabilidade. 

Como amplamente debatido nesses autos, o plano de vôo é de responsabilidade do 

piloto. Pode acontecer, e é relativamente comum, que outra empresa, terceirizada, 

preencha o plano de vôo e repasse ao comandante, para que este, com a devida atenção 

às informações ali constantes, analise e, após, repasse ao centro de controle. 

Obviamente, o fato de ser preenchido por terceira empresa, não afasta a 

responsabilidade do comandante da aeronave sobre as informações nele consignadas, 

pois, afinal, ele é que irá repassar ao controle para que este tome as medidas de acordo 

com o que lá está contido. Tanto é assim, que o piloto em comando, ao receber cópia do 
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plano do vôo, poderá recusá-lo; solicitar sua modificação; dirigir-se à sala de tráfego aéreo 

e providenciar a modificação ou, até mesmo, modificá-lo pela fonia.  

Isso é perfeitamente previsto. 

 
ICA 100-12/2006 

4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO 
4.6.1 AUTORIZAÇÕES DO CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. 

4.6.1.1 Antes de realizar um vôo controlado, ou uma parte de um vôo controlado, 
deverá ser obtida a autorização do órgão ATC. Essa autorização será solicitada 
apresentando-se o Plano de Vôo a um órgão ATC. 
NOTA 1: Um Plano de Vôo pode incluir unicamente parte de um vôo, quando for 
necessário, para descrever a porção do mesmo ou as manobras que estejam sujeitas 
a controle de tráfego aéreo. Uma autorização pode afetar só a parte do Plano de Vôo 
em vigor, segundo seja indicado pelo limite da autorização ou por referência a 
manobras determinadas, tais como táxi, pouso ou decolagem. 
NOTA 2: Se uma autorização de controle de tráfego aéreo não for satisfatória 
para o piloto em comando, este poderá solicitar a correção, segundo sua 
conveniência e, se praticável, uma autorização corrigida será expedida. 
.......................................................... 
10.7 AUTORIZAÇÕES E INFORMAÇÕES 
10.7.1 As autorizações e informações emitidas pela TWR se baseiam nas condições 
conhecidas de tráfego e do aeródromo e se aplicam às aeronaves voando na zona de 
tráfego do aeródromo e às aeronaves, veículos e pessoas na área de manobras. 
10.7.2 Caso a autorização não seja conveniente ao piloto em comando da 
aeronave, este poderá solicitar outra autorização, a qual será atendida sempre 
que não houver prejuízo ou conflito para o tráfego. 
10.7.3 As autorizações emitidas pela TWR não abrangem as condições legais ou 
técnicas relativas à aeronave e tripulantes e não isentam o piloto em comando 
de qualquer responsabilidade por violação aos regulamentos e normas de 
tráfego aéreo.  

 

Dessa forma, fica evidente que as informações constantes do plano de vôo são de 

responsabilidade do piloto, e que este poderia, inclusive, solicitar sua modificação, 

conforme disposto no ICA 100-12 acima transcrito e destacado. Nada está registrado a 

esse respeito na caixa de voz, contudo.  

E mais.  

No caso em comento, a operação de vôo em espaço aéreo RVSM (29.000 a 41.000 

pés), e sob condição de separação vertical reduzida, (1.000 pés de separação entre 
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aeronaves), não poderia ter sido realizada, pois não foi expedida a Letter of Autorization – 

LOA, condição específica para a regular operação RVSM (de acordo com a seção 3, 

apêndice ―G‖ do RBH 91, aeronaves de primeira entrega não podem realizar o vôo em 

espaço aéreo RVSM). 

Ora, ainda que se argumente que essa situação diz respeito à empresa que adquiriu o 

Legacy N600XL (como fez o magistrado sentenciante), após a realização do plano vôo, o 

piloto em comando é que passa a ser o responsável pelas informações constantes do 

plano, pois deve verificar se, de fato, a operação pode ser realizada em espaço aéreo 

RVSM, para corretamente informar o centro.  

Ademais, obviamente, não cuidou a tripulação de requerer a LOA, porque não existiu 

LOA para essa operação. Ela jamais foi emitida. Não por outra razão, ainda em 22 de 

março de 2011, a Anac emitiu autos de infração à tripulação do legacy N600XL, e à 

empresa Excelaire. Confira-se: 
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Da mesma forma, a empresa Excelaire também foi autuada administrativamente, por ter 

realizado a operação em espaço aéreo RVSM sem ter autorização para isso. 
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Por essas razões, deve a sentença ser reformada, com a finalidade de condenar os 

pilotos, nos termos da denúncia, em razão da falsa informação para o vôo em RVSM, e, 

sobretudo, ante o fato de essa informação estar diretamente ligada ao curso causal da 

morte dos passageiros do Boeing da Gol. 
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5) NÃO ACIONAMENTO DO TCAS 

 

Inicialmente, convém observar que a questão relativa à falsa informação sobre a 

condição de vôo em espaço aéreo RVSM, bem como a questão relativa ao não 

acionamento do TCAS, são abordadas na sentença a partir das fls. 61 e seguintes. Inicia o 

magistrado, mencionando que esses pontos que fundamentaram a segunda denúncia do 

M.P.F estão amparados em prova que não pode ser apreciada, posto produzidas pela 

parte. Esse aspecto da decisão, já foi abordado em sede preliminar (validade dos laudos e 

necessidade de sua apreciação pelo judiciário). 

Consoante a peça inicial acusatória, o equipamento TCAS permaneceu desligado 

durante todo o vôo, desde a decolagem em São José dos Campos, até momentos após a 

colisão. O Juiz, em sua sentença, contudo, deixou de analisar a questão em razão de 

entender que os laudos periciais que teriam fundamentado o libelo são ilegais (vide fls. 

61,62,63 e64 da sentença). Disse o magistrado:  

 
“à falta de prova pericial idônea, deve ser desconsiderada, para todos os fins, a 
alegação de que o TCAS nunca esteve ligado, pois essa afirmação encontra amparo 
apenas em prova fornecida por perito não oficial.”  
(fls. 64 da sentença). 
 

Convém esclarecer, entretanto, que, ao contrário do que foi mencionado pelo 

magistrado sentenciante, a questão relativa ao não acionamento do TCAS foi, sim, 

abordada em vários outros elementos de prova inclusive já na etapa pré-processual. Os 

laudos periciais do Sr. Roberto Peterka apenas reforçaram o que já estava evidenciado e 

constatado em outros documentos, tais como o relatório final do Cenipa, o Laudo pericial do 

INC (instituto nacional de criminalística) e o inquérito da Polícia Federal. 

Dessa forma, equivocou-se o magistrado sentenciante, respeitosamente, ao entender 

que a sentença estava formulando a acusação exclusivamente, com base nos laudos 
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periciais. Ainda que assim tivesse procedido o M.P.F., nenhuma irregularidade ou 

ilegalidade estaria presente, mas esse não é o caso dos autos.   

Neste sentido, aliás, observem-se as constatações feitas pelo senhor perito do 

Instituto Nacional de Criminalística, o qual, em laudo pericial que analisou os registros da 

caixa-preta da aeronave Legacy N600XL, consignou expressamente que o TCAS jamais foi 

acionado antes da colisão.  

Confira-se:   

“.... Os dados recuperados e discutidos no capítulo V.3.1 mostram que o MFD do 
piloto não exibiu, em nenhum momento do vôo, a tela do TCAS, enquanto o MFD 
do co-piloto exibiu a tela a partir de 19:59:42, após a colisão e assim permaneceu 
até o pouso. Dessa forma, até o momento da colisão apenas as telas do PFD e da 
RMU exibiram o estado de funcionamento do TCAS.”  

(Volume IV dos autos, fl. 910) 

 

Ainda na fase pré-processual, constatou a Polícia Federal, em seu relatório, 

devidamente encartado aos autos no volume IV, fl. 947 e seguintes, que: 

 
“6. Concluíram os peritos (do Instituto Nacional de Criminalística) que o transponder e, 
conseqüentemente, o TCAS da aeronave N600XL estavam inoperantes no momento 
da colisão, pelas seguintes evidências: 
a) Ausência de TAs ou RAs nas cabines de ambas as aeronaves, posto que o TCAS 
da aeronave PR-GTD (Boeing) sabidamente  encontrava-se em funcionamento, como 
consta o capítulo V.3.2 do laudo pericial. 
b) Ausência de contato do transponder da aeronave N600XL com os radares dos 
centros de controle de Brasília (ACC-BS) e de Manaus (ACC-AZ). 
c) O áudio da cabine, que registra diálogo em que um dos pilotos pergunta se o TCAS 
está ligado e outro afirma que o TCAS está desligado. 
d) O diálogo travado entre o piloto e o Chefe do Cindacta IV, em que este indaga 
acerca do TCAS e o piloto responde que o TCAS estava desligado, por três vezes.  

 

Outro dado importante, e que consta dos autos, ainda na fase pré-processual, é o 

diálogo entre Lepore e o Comandante do Cindacta IV, ocorrido às 22:35, após o pouso do 

Legacy. Esse diálogo se deu duas horas após o pouso e, portanto, não há que se alegar 
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que era um momento de tensão. O diálogo não foi confuso; foi perfeitamente claro e 

esclarecedor. O Comandante do CINDACTA IV é um Oficial Superior da Força Aérea, que 

tem perfeito domínio da língua inglesa aplicada na aviação.  

Em seu depoimento prestado à Polícia Federal (fl. 597, volume III), o Comandante do 

CINDACTA IV relata esse diálogo em que Lepore afirma a ele que o TCAS estava 

desligado:  

  
“QUE conversou com o piloto JOSEPH LEPORE no dia do acidente conforme diálogos 
transcritos nas fls. 107 a 111; QUE conversou por telefone quando o piloto já estava 
em Cachimbo e perguntou ao mesmo qual a altitude que ele estava. sendo respondido 
nivelado a 370; QUE perguntou também se o sistema TCAS estava ligado. Utilizando-
se da expressão THE TCAS SYSTEM WAS TURNED ON? e recebeu como resposta 
que não: QUE achando estranho voar com o TCAS desligado, ainda perguntou 
novamente usando a expressão NOT? ... HELLO?, recebendo novamente a resposta 
negativa do piloto; QUE pela terceira vez indaga NO TCAS? sendo que nesse 
momento o piloto responde que o TCAS estava desligado e instantes depois, ao que 
parece ter alguma conversa em inglês com alguma pessoa. diz que o TCAS estava 
ligado; QUE a partir dai perguntou se não havia nenhum sinal de alarme dado pelo 
equipamento TCAS e o piloto disse que não havia alarme.” (grifo nosso) 
 
A transcrição do diálogo evidencia que foi um diálogo técnico, com a utilização de 

expressões aplicadas no cotidiano da aviação nas comunicações entre o controle e os 

pilotos. Não há o que se alegar barreira idiomática e tampouco diálogo confuso. 

A expressão ―THE TCAS SYSTEM WAS TURNED ON?‖ (O sistema TCAS estava 

ligado?) é um questionamento elementar, direto, objetivo, e que tem como opção apenas 

duas respostas: ―Yes‖ (Sim) ou ―No‖ (Não). O piloto Lepore respondeu ―No‖ (não) uma vez e 

confirmou a negativa por mais duas vezes, até que alguém, na língua inglesa, influenciou-o 

para dizer ―Yes‖ (Sim). 

Adicionalmente, há necessidade de se registrar que em entrevista à Folha On-Line, no 
dia 17 de dezembro de 2006 – três meses após o acidente – o piloto Lepore afirmou 
que não teve nenhum problema de entendimento com os controladores em razão do 
idioma. 
“Folha - A dificuldade de comunicação, por causa da língua, foi um fator decisivo 
no acidente?” 
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“Lepore - Não acredito nisso. Nós não entendemos nada errado na comunicação com 
os controladores. Talvez tenhamos pedido a eles para repetir uma coisa ou outra, mas 
isso é absolutamente normal, até mesmo aqui nos EUA.” 
 
Complementarmente, o trabalho efetuado pelo perito do Instituto Nacional de 

Criminalística, que se encontra às fls. 880 e 881 do Volume IV dos autos, trouxe as 

seguintes observações, que deram fundamento às conclusões da Polícia Federal, citadas 

acima: 

 
“Desse modo, a conclusão de que o transponder e, conseqüentemente, o TCAS da 
aeronave N600XL estavam inoperantes no momento da colisão deve fundamentar-se 
em outras evidências, tais como: 
a) Ausência de TAs ou RAs nas cabines de ambas as aeronaves, posto que o TCAS 
da aeronave PR-GTD sabidamente encontrava-se em funcionamento, como será visto 
no capitulo V.3.2.; 
b) Ausência de contato do transponder da aeronave N600XL com os radares do ACC-
BS e ACC-AZ, enquanto as demais aeronaves eram detectadas normalmente, 
conforme visto nos capítulos V.2.2 e V.2.3; 
c) O diálogo transcrito no capítulo V.6.3.” 

 

Importante, ainda, observar que a afirmação de que o TCAS estava desligado, 

encontra-se também na transcrição dos dados registrados no CVR da aeronave Legacy 

N600XL, tabela anexada às fl. 899 dos autos: 

 

Horário 

Autor 
Áudio Tradução 

19:59:13 

Co-

piloto 

Dude, you have the 

TCAS on? 

Cara, você está com o 

TCAS ligado? 

19:59:15 

Piloto 

Yes, the TCAS is 

off. 

É, o TCAS está 

desligado. 

 



 
 

Cezar Bitencourt                                                                                                                                                          Cosultor 
Pedro Naves                                                                                                                                                          Nilson Naves 
Guilherme Naves 
Daniel Roller 
Gabriela Bemfica 

___________________________________________________________________________________________ 
Brasília/DF SAUS Q. 1 Bloco N Ed. Terra Brasilis Salas 807/810 – CEP: 70.070-010 Tel.: (61) 3323-4167 

Porto Alegre/RS  Av. Getúlio Vargas 774 Conjunto 602 CEP: 90.150-002 Tel.: (51) 3231-9904 
Email: contato@bitencourtnaves.adv.br  Site: www.bitencourtnaves.adv.br 

47 

Após esse diálogo o Co-piloto Paladino verbalizou por duas vezes (19:59:25 e 

19:59:31) sua preocupação com outros possíveis tráfegos, uma vez que os alertas 

automáticos de TCAS não estavam disponíveis naquele momento. 

Passados 11 segundos, às 19:59:42 o MFD do Co-piloto passou a exibir a tela do 

TCAS do Co-piloto. 

Também passados mais 08 segundos, às 19:59:50, a tela do radar secundário do 

ACC-AZ estabeleceu contato com o transponder da aeronave Legacy. 

Ressalte-se que esse contato não foi o de emergência, mas o contato normal. Como 

expressamente informa o senhor perito do INC, às fls. 900, do volume IV dos autos:  

 

“Observe-se que esses dois eventos, o contato do radar secundário com o 
transponder e as configuração da tela do MFD, ocorreram logo após a detecção, 
pela tripulação, de que o TCAS encontrava-se desligado.”  

 

Ainda seguindo o trabalho do Perito do Instituto Nacional de Criminalística, temos, às 

fls. 910 dos autos, a constatação pericial, baseada nos dados da caixa preta da aeronave, 

endossando a denúncia, de que o TCAS jamais foi acionado antes da colisão, conforme já 

mencionado acima. 

 

“... Os dados recuperados e discutidos no capítulo V.3.1 mostram que o MFD do piloto 
não exibiu, em nenhum momento do vôo, a tela do TCAS, enquanto o MFD do co-
piloto exibiu a tela a partir de 19:59:42, após a colisão e assim permaneceu até o 
pouso. Dessa forma, até o momento da colisão apenas as telas do PFD e da RMU 
exibiram o estado de funcionamento do TCAS.”  
 

  Diante de todas essas provas que fundamentaram a denúncia, pois constam dos 

autos do processo e foram produzidas na fase pré-processual, como prevalecer o 

argumento de que “à falta de prova pericial idônea, deve ser desconsiderada, para todos os 

fins, a alegação de que o TCAS nunca esteve ligado, pois essa afirmação encontra amparo 

apenas em prova fornecida por perito não oficial.” (fls. 64 da sentença). 
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Na fase judicial, em seus interrogatórios, seguindo a linha de orientação da defesa, os 

pilotos novamente buscaram fazer desse caso a hipótese mais excepcional do universo, o 

caso em que todas as coincidências inimagináveis aconteceram, e que nenhum erro foi por 

eles praticado.  

Segundo a versão dos interrogados, o TCAS não estava funcionando, mas, apesar de 

haver 8 (oito) luzes diferentes no painel com a finalidade de indicar o seu mal 

funcionamento, no caso, nada aconteceu, nada funcionou. Todos os sistemas de aviso 

falharam. Nenhuma luz foi emitida. O TCAS não funcionava e, igualmente, o sistema de 

aviso de não funcionamento, com oito indicações, também não operou, mantendo as 

indicações de que tudo estava perfeito. 

Aliás, nesse momento, cumpre o destaque de uma observação que consta do relatório 

do Cenipa, onde há a afirmação de que, realmente, são 8 (oito) indicações que mostrariam 

a falha do sistema. Confira-se: 

 

“Existem diversas indicações ostensivas do status de TCAS/Transponder no painel de 
instrumentos da aeronave -8 indicações ostensivas ao todo, sendo 2 nas RMU, 2 nos 
PFD, outras 2 nos MFD (estas dependendo de acionamento da janela TCAS do MFD) 
e a luz âmbar piscando do “replay annunciator”, nos boxes “ATC window” nas duas 
RMU.” (relatório do Cenipa, p. 236) 

  

Mas as coincidências da versão dos réus não terminam aqui. Segundo eles, além 

disso, após o acidente, segundos após, tudo volta a funcionar e, de repente, eis que 

aparece a indicação no painel, e a aeronave passa a ser percebida nas torres de controle. 

Porém, ainda não terminaram as coincidências da versão da defesa. Veja-se o que o réu 

sustenta em sua versão sobre o significado da expressão ―the tcas is off‖: 

Juiz:  
Eu não captei bem, talvez por defeito, o réu tava todo empenhado com sua versão, tal, 
eu gostaria que ele fizesse uma nova observação, que ele tivesse, ou talvez, enfim, 
sobre aquele diálogo, então, já que falamos, de altitude, já que falamos sobre a 
possibilidade de avião contra avião. É...eu queria que ele regulasse pra mim o diálogo: 
Cara, você está com o TCAS ligado? Yes, o TECAS está desligado. Qual foi a 
interpretação do diálogo mesmo? Pra ficar bem registrado. 
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Traduto Lepore: 
Novamente, o TCAS estava ligado, tava no „on‟, pra eles indicando que o transponder 
também estava ligado, mas eles não receberam nenhuma indicação, não receberam 
nenhum aviso, não receberam nenhuma mensagem, não receberam nenhuma 
daquelas mensagens com prioridade, nada daquilo foi indicado. É nesse contexto que 
aquele diálogo transpareceu. 
Tradutor Lepore:  
Aquela frase que ele diz assim: O TCAS está desligado, tem a ver com o fato de eles 
nunca terem recebido nenhum aviso, embora tenha havido no evento, eles não 
receberam nenhum aviso do sistema de que aquele problema poderia ocorrer. É 
nesse contexto que ele diz: sim, o TCAS está desligado. Ele se referiu ao fato de que 
o sistema indicava que estava ligado, não que ele estivesse ligado fisicamente, eu não 
sei... (inaudível) 
Juiz: 
Ficou uma questão pendente aqui, que o Senhor Lepore falou primeiro: TCAS 
desligado...ligado, e depois desligado, pra não haver problema de tradução, eu tô 
pedindo pro Daniel que...da primeira vez ele falou ligado, mas com o mesmo sentido 
da segunda vez...  
Tradutor Lepore:  
Novamente, mais ou menos aquilo mesmo, quando ele diz que o TCAS tava desligado 
é uma conclusão a que ele chegou, não é que havia uma mensagem no sistema de 
que o TCAS estava desligado. 
Juiz:  
Então tá, tá esclarecida a questão. 

 

Nesse contexto em que tudo aconteceu de maneira incrível, em que tudo falhou, 

menos os experientes pilotos, a afirmação categórica ―Yes, the TCAS is off” não significa 

que o TCAS está desligado. A distorção do significado das palavras também faz parte 

dessa versão. Não. Jamais. Ele não disse que o TCAS estava desligado. O piloto Joseph 

Lepore disse que ―the tcas is off‖, querendo informar que o sistema estava em pleno 

funcionamento. Isso sim. Foi isso que ele quis dizer. Aliás, ele disse isso com a maior 

segurança de quem acabara bater em pleno ar, e, atônito, lutava para manter a aeronave 

voando. Mas mesmo nesse contexto, ele expressou que ―the tcas is off‖, sem nenhuma 

indicação no painel. 

Diante de tamanha imaginação, cabe aqui voltar à realidade dos fatos e evidenciar o 

quão insustentável é a versão dos réus exposta em seus interrogatórios. Como bem 
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colocou o Ministério Público Federal em suas alegações finais por memoriais escritos, 

particularmente à fl. 42 da peça:  

 
―não há lógica em dizer que o TCAS não estava funcionando perfeitamente se, 
conforme alegam, não sabiam que tinham colidido com uma aeronave. Se não sabiam 
que tinham colidido com outro avião, e o TCAS efetivamente estivesse indicando que 
estivesse operando normalmente, não haveria razão para dizerem que o mesmo não 
estava funcionando normalmente. Pelo contrário, deveriam concluir, ‗sim o tcas está 
ligado, logo não colidimos com outra aeronave‘. Mas não foi o que ocorreu.‖   
A versão dos interrogados é absolutamente insustentável e contraditória. Não há como 
ser acolhida. Por todo exposto acima, em relação ao TCAS, deve o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região reformar a sentença para condenar os acusados, ante a evidente 
negligência em não terem acionado o TCAS durante toda a operação de vôo, 
sobremodo por estar este fato no diretamente no curso causal das mortes das vítimas.  
 

6.  A INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO PARA A REPROVAÇÃO DO CRIME 

 

Os critérios para a avaliação da suficiência da substituição da pena de prisão são 

representados pela culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do 

condenado, bem como pelos motivos e circunstâncias do fato, todos previstos no art. 44, III, 

do Código Penal. Dos elementos do art. 59 somente ―as consequências do crime‖ e o 

―comportamento da vítima‖ foram desconsiderados para a formação do juízo de 

suficiência da substituição. 

Examinando todos esses fatores (requisitos) relacionados no dispositivo referido, o 

digno magistrado reconheceu que embora não sejam todos favoráveis aos dois 

condenados americanos (Pilotos do Legacy), ainda assim, seria recomendável a 

substituição da pena privativa de liberdade aplicada de quatro anos e quatro meses de 

detenção. Nesse sentido, arremata o digno magistrado: 

 

―E a redação do inciso III do artigo 44 do Código Penal não autoriza a conclusão 

imediata de que, valoradas negativamente aquelas circunstâncias ali indicadas, o juiz 

não deve substituir a pena. A lei, após apontar as circunstâncias a serem consideradas, 
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autoriza o juiz a promover a substituição se elas "indicarem que essa substituição se ja 

suficiente"‖ (p. 77 da sentença). 

           No entanto, essa conclusão do digno e culto magistrado é, no particular, 

absolutamente equivocada, e, ademais, contraditória, considerando-se que ao proceder o 

cálculo da pena base, reconheceu, expressamente, que a ―culpabilidade é grave‖, senão 

gravíssima, in verbis: ―O contexto indica que a culpabilidade foi além do que seria normal 

e, se é que não se pode considerá-la gravíssima,  não há exagero algum em reputá-la 

grave‖ (pg. 73 da sentença). 

          Em circunstâncias normais, a nosso juízo, essa conclusão do digno e culto julgador 

até poderia ser, eventualmente, admitida. No entanto, não se pode admitir que um 

desastre aéreo do qual resultaram 154 mortes, em que os pilotos ignoraram as normas 

mais comezinhas de segurança  da aviação internacional, possa ser admitido como tendo 

ocorrido em ―circunstâncias normais‖. Essa ―anormalidade das circunstâncias‖ deve ser 

examinada cotejando-se os fatos concretos com nosso sistema penal em seu conjunto, isto 

é, encontrando-se o elemento sistemático, conforme demonstraremos adiante. 

        Considerando que a substituição de penas em nosso ordenamento jurídico exige 

mais que o simples reconhecimento de que tais condições sejam favoráveis, na 

verdade, essa favorabilidade não passa de simples pressuposto da substituição. 

Decisiva, efetivamente, é a conclusão de que tal favorabilidade mostre-se suficiente à 

substituição, ou seja, é necessário que dita substituição não neutralize a indispensável 

reprovação da conduta incriminada, como expressamente prevê o art. 44, III, in fine. A 

simples dúvida sobre a ―suficiência da substituição‖ da pena de prisão, por si só, 

recomenda que o juiz não a aplique, como tem entendido a doutrina mais autorizada. 

         Em outros termos, a legislação presume que a substituição da pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito não é “socialmente recomendável”, se dita 

substituição não se mostrar suficiente à ―reprovação e prevenção do crime‖. Para a correta 

interpretação da substituibilidade, no entanto, deve-se conjugar o disposto no art. 44, III, in 

fine - que cuida da substituição de pena -, com o art. 59, caput, in fine, que disciplina a 

sua aplicação! Não se pode olvidar, por outro lado, que o art. 59 adota a conhecida pena 
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necessária consagrada por Von Liszt, que deve ser a pena justa, exigida pelo Estado 

democrático de Direito. 

 Na verdade, o Estado não pode, em nenhuma hipótese, renunciar ao seu dever 

constitucional e institucional de garantir a ordem pública e a proteção de bens 

jurídicos individuais ou coletivos. A rigor, além daquelas circunstâncias do art. 44, III, 

serem positivas é indispensável que se configure aquilo que chamamos de ―prognose 

favorável de suficiência da substituição‖10. Nesta avaliação, deve-se ter presente a relação 

infração-infrator-sociedade, sobretudo quando se tem exacerbado desvalor da ação, bem 

como elevadíssimo desvalor do resultado, mesmo em crimes culposos; nas 

circunstâncias, ―socialmente recomendável‖ poderá ser exatamente ―a não-substituição‖ da 

pena privativa de liberdade aplicada. Com efeito, sob a ótica da coletividade, e observando-

se o princípio da proporcionalidade, ―socialmente recomendável‖ poderá ser mesmo a não 

substituição da pena de prisão aplicável.  

 Examinando, enquanto doutrinador, as novas regras da substituição da pena de 

prisão por alternativas, acrescidas pela Lei 9.714/98, tivemos oportunidade de afirmar, 

quanto ao ―juízo de suficiência da substituição‖, o seguinte:  

 

―Considerando a grande elevação das hipóteses de substituição, deve-se fazer uma 
análise bem mais rigorosa desse requisito, pois será através dele que o Poder 
Judiciário poderá equilibrar e evitar eventuais excessos que a nova previsão legal 
pode apresentar. Na verdade, aqui, como na suspensão condicional, o risco a assumir 
na substituição deve ser, na expressão de Jescheck, prudencial, e diante de sérias 
dúvidas sobre a suficiência da substituição esta não deve ocorrer, sob pena de o 
Estado renunciar ao seu dever constitucional de garantir a ordem pública e a proteção 
de bens jurídicos tutelados‖

11
. 

 

  Afinal de contas, até que ponto a sociedade deve ser obrigada a suportar esses 

indivíduos em liberdade – condenados a pena superior a quatro anos - desfrutando do 

convívio social? Seria tolerável (razoavelmente adequado) conceder-lhes a substituição, 

                                                 
10

 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direto Penal, Parte Geral, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, vol. 1,  2011, p. 
561. 
11

 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... p. 561.  
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sem cumprirem nenhum dia de prisão, isto é, seria socialmente recomendável conceder-

lhes pena substitutiva da prisão, depois de causarem a morte de 154 pessoas 

absolutamente inocentes, que não concorreram para isso? Pois esse é o outro lado da 

moeda, que também precisa ser avaliado, quando se examina a necessidade e suficiência 

de substituição de pena privativa de liberdade por penas alternativas, que devem ser 

suficientes à reprovação e prevenção do crime. 

   Nesse sentido, não se pode esquecer que o Direito Penal não é necessariamente 

assistencial e objetiva, em primeiro lugar, a Justiça Distributiva, responsabilizando o 

infrator pela violação da ordem jurídica, especialmente quando o desvalor de sua conduta 

criminosa atinge o bem mais valioso – a vida – de mais de uma centena e meia de pessoas. 

E isso – justiça distributiva – segundo o magistério de Jescheck, ―não pode ser conseguido 

sem dano e sem dor, especialmente nas penas privativas de liberdade, a não ser que se 

pretenda subverter a hierarquia dos valores morais e utilizar a prática delituosa como 

oportunidade para premiar, o que conduziria ao reino da utopia. Dentro destas fronteiras, 

impostas pela natureza de sua missão, todas as relações humanas reguladas pelo Direito 

Penal devem ser presididas pelo princípio de humanidade‖. 

   Segundo Claus Roxin
12

, tanto a prevenção especial, como a prevenção geral 

devem figurar como fins da pena, por isso, a sanção aplicada em uma sentença 

condenatória deverá ser adequada para alcançar ambas as finalidades preventivas da 

pena. E deverá fazê-lo da melhor forma possível, isto é, equilibrando ditas finalidades. 

Assim, de um lado, a pena deverá atender ao fim de ressocialização quando seja possível 

estabelecer uma cooperação com o condenado. Aqui, Roxin manifesta sua adesão à 

prevenção especial positiva e sua rejeição às medidas de prevenção especial negativa. De 

outro lado, a pena deverá projetar seus efeitos sobre a sociedade, pois com a 

imposição de penas se demonstra a eficácia das normas penais motivando os 

cidadãos a não infringi-las. A pena teria, sob essa ótica, mais que um fim intimidatório, o 

fim de reforçar a confiança da sociedade no funcionamento do ordenamento jurídico através 

                                                 
12

  Roxin, Claus.  Derecho Penal. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Trad. Diego Manuel Luzón 
Peña, Miguel Días y García Conlledo y Javier de Vicente Remensal, Madri, Civitas, 1997, t. 1,p. 95-98. 
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do cumprimento das normas, o que produziria, finalmente, como efeito, a pacificação social. 

Dessa forma, Roxin manifesta sua adesão a uma compreensão mais moderna da 

prevenção geral, combinando aspectos da prevenção geral negativa e aspectos da 

prevenção geral positiva. 

  Se fizermos uma interpretação literal, puramente gramatical, por certo, estando 

presentes todos os requisitos (que não é o casão), ad argumentandum, constantes do art. 

44, inciso III, do CP, poder-se-á, em princípio, admitir a substituição da pena de prisão, por 

penas restritivas de direitos previstas no art. 43 do mesmo diploma legal. Contudo, como 

reiteradamente recomendam os hermeneutas, a melhor e mais segura interpretação será 

sempre a sistemática, que permite uma avaliação global do interpretado. Pois bem, 

adotando essa orientação exegética, constata-se que, dentre os requisitos exigíveis para 

permitir a substituição de pena, está a indicação de ―que essa substituição seja 

suficiente‖ (art. 44, III, in fine, do CP). Logo, por esse dispositivo, é indispensável que a 

favorabilidade das circunstâncias assegure ―que essa substituição seja suficiente‖ para a 

reprovação penal. Pois essa exigência legal impõe uma avaliação global, sistemática e 

mais apurada relativamente a ―suficiência da reprovação penal‖, que é uma exigência da 

aplicação da pena adequada (art. 59, caput, in fine, do CP). Nessa linha, deve-se realizar 

uma avaliação da suficiência da substituição à luz da proporcionalidade, da reprovação 

penal e da razoabilidade. 

    Na aplicação de pena – superior a dois anos – isto é, que esteja excluída da 

competência dos Juizados Especiais Criminais, o juiz deve escolher a pena mais adequada, 

isto é, aquela que melhor se adapte à situação do condenado, mas que também atenda à 

ordem jurídica. bem como às exigências de prevenção geral e especial, objetivos 

indeclináveis dos fins da pena em nosso sistema penal. 

   Por isso, conclusão que se impõe, se, pelas circunstâncias do caso concreto, a pena 

privativa de liberdade for indispensável, ou, pelo menos, for recomendável (hipótese 

em que a substituição não se mostre suficiente à reprovação do crime), o julgador não 

poderá efetuar a sua substituição por penas alternativas, podendo fixar, logicamente, o 
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regime semiaberto para o seu cumprimento, como ocorre in caso. Dito de outra forma, 

ainda que todos os requisitos relacionados no inciso III do art. 44 sejam considerados 

favoráveis, é possível que a substituição da pena, no caso concreto, não se mostre 

suficiente à reprovação e prevenção do crime (arts. 44, III e 59, caput, ambos, in fine). 

Nessa hipótese, o julgador não pode e não deve proceder essa substituição. 

6.1. Modus operandi: sem violência ou grave ameaça à pessoa (Art. 44, I, do CP) 

        Ao disciplinar a substituição de penas privativas de liberdade, o legislador, 

claramente, afastou aquelas infrações penais cometidas com violência ou grave 

ameaça à pessoa, independentemente de serem dolosas ou culposas. 

   Com a ampliação do cabimento das penas alternativas, e, ao mesmo tempo, a exclusão 

das infrações praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, passa-se a 

considerar, necessariamente, não só o desvalor do resultado, mas, também, o desvalor 

da ação, que, nos crimes violentos, é, sem dúvida, muito mais grave, e, 

consequentemente, seu autor não deve merecer o benefício da substituição. Por isso, 

afasta-se, prudentemente, a possibilidade de substituição de penas para aquelas 

infrações que forem praticadas com esse modus operandi (art. 44, I).  Dito de outra forma, 

também para permitir a substituição de penas o legislador adota o princípio da 

proporcionalidade, e leva em consideração, para a aplicação de penas alternativas, tanto o 

desvalor da ação quanto o desvalor do resultado, que passamos a examinar. 

 

6.2. Desvalor da ação e desvalor do resultado como objetos de valoração do injusto 

culpável 

   A evolução dos estudos da teoria do delito comprovou que a antijuridicidade do fato 

não se esgota na desaprovação do resultado, mas que ―a forma de produção‖ desse 

resultado juridicamente desaprovado também deve ser incluída no juízo de desvalor. Surge, 

assim, na dogmática contemporânea, a impostergável distinção entre o desvalor da ação e 

o desvalor do resultado. Na ofensa ao bem jurídico reside o desvalor do resultado, 
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enquanto na forma ou modalidade de concretizar a ofensa situa-se o desvalor da ação. Por 

exemplo, nem toda lesão da propriedade sobre imóveis constitui o injusto típico do crime de 

usurpação do art. 161, mas somente a ocupação realizada com violência ou intimidação 

à pessoa. Nessa hipótese, o conteúdo material do injusto está integrado pela lesão ao 

direito real de propriedade (desvalor do resultado), e pelo modo violento com que se 

praticou tal lesão (desvalor da ação). Os dois aspectos desvaliosos foram, conjuntamente, 

considerados pela lei na configuração do injusto típico do delito de usurpação. 

  Com efeito, a lesão ou exposição a perigo do bem ou interesse juridicamente 

protegido constitui o desvalor do resultado do fato, na hipótese concreta, foram 

dizimadas 154 vidas humanas; já a forma de sua execução configura o desvalor da 

ação. Em outros termos, esse desvalor é constituído tanto pelas modalidades externas 

do comportamento do autor como pelas suas circunstâncias pessoais, no caso, dos 

pilotos condenados. É indiscutível que o desvalor da ação, hoje, tem uma importância 

fundamental, ao lado do desvalor do resultado, na integração do conteúdo material da 

antijuridicidade. 

   No caso do ―VÔO 1907 DA GOL‖, o desvalor da ação – representado pela 

displicência, descaso, inconseqüência e desleixo dos pilotos condenados – agravam 

sobremodo a conduta omissiva e, no mínimo, negligente, dos mesmos, somando-se ao 

desvalor do resultado, representado pelo aterrador ceifamento das 154 vidas inocentes 

que não concorreram para esse desfecho. Aliás, ainda que, in caso, se tratasse de ação 

menos desvaliosa, não esmaeceria a gravidade do desvalor do resultado produzido, 

indicador da antijuricidade da conduta típica. Em sentido semelhante, invocamos o 

magistério de Rodriguez Mourullo, que destaca a impotência do ―valor da ação‖ para 

excluir a antijuridicidade quando concorre o desvalor do resultado. Rodrigues Mourullo 

cita, como exemplo, a crença errônea de que concorre uma causa de justificação 

(excludente putativa), que não elimina a antijuridicidade da ação. Nessa hipótese, a ação 

não é desvaliosa, ao contrário, é valiosa, pois o agente atua na crença de que age conforme 
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ao direito e para fazer prevalecer a ordem jurídica
13

, pois, nesses casos, a lesão do bem 

jurídico (desvalor do resultado) fundamenta a antijuridicidade do fato, apesar da falta de 

desvalor da ação. Essa situação poderia, eventualmente, excluir a culpabilidade (legítima 

defesa putativa, por exemplo), mas não a antijuridicidade. Não é o caso dos autos. 

   Pois essa gravidade do desvalor do resultado, configurador da antijuridicidade, 

reflete-se diretamente na reprovação penal, isto é, no grau de censura, representado 

pela categoria sistemática do delito, conhecida como culpabilidade. Por outro lado, não se 

pode dissociar o desvalor da ação do desvalor do resultado, como destacamos 

anteriormente, e a gravidade de um reflete-se na gravidade do outro, fundamentando 

igualmente a maior ou menor reprovação penal. Logo, quanto maior o desvalor do resultado 

provável de determinada conduta imprudente ou negligente, maior a exigência de cuidado 

objetivo na conduta a ser praticada, cuja inobservância acarreta seu maior desvalor (da 

ação). No entanto, a despeito dessa maior exigência de cuidado, na situação concreta, os 

pilotos condenados portaram-se com displicência tal que pareciam simples 

passageiros da aeronave, despreocupados com possíveis consequências que pudessem 

produzir.   

       E, por conseguinte, essa maior desvalia da ação negligente fundamenta, ao 

mesmo tempo, maior reprovação penal, significando maior gravidade da culpabilidade do 

agente, que é, ademais, um dos elementos (o mais importante) constantes do art. 44, III, do 

CP. Aliás, o próprio magistrado considerou na sentença a culpabilidade como circunstância 

grave, in verbis:  

 

―Culpabilidade. O Ministério Público Federal observa, nos seus memoriais, que a 
culpabilidade acentuada dos agentes deve ser levada em conta na dosagem da pena. 
De fato, a culpabilidade, entendida como reprovação da conduta, justifica que se 
proceda a um aumento da pena-base. Ficou dito na fundamentação que os pilotos 
ficaram quase uma hora sem verificar o painel, sem efetuar as checagens necessárias, 
sem exercer com diligência a função de monitoramento da aeronave. Durante uma 
hora foram passageiros! Tempo aproximado de uma viagem de Porto Alegre a São 

                                                 
13

 Rodrigues Mourullo, Gonzalo. Derecho Penal,  Madri, Civitas, 1978,  p. 332. 
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Paulo. Tempo em que se pode percorrer a extensão de um país. É muito. Tivesse 
decorrido um período de dez minutos entre o desligamento e a percepção, talvez não 
se pudesse censurar demasiadamente a conduta nessa fase. Mas não. Uma hora, no 
tempo da aviação, é uma eternidade. Está plenamente justificado, portanto, o 
aumento. O contexto indica que a culpabilidade foi além do que seria normal e, se é 
que não se pode considerá-la gravíssima, não há exagero algum em reputá-la grave‖ 
(sentença fl. 73). 

 

   Não se pode esquecer, por outro lado, que a culpabilidade é a medida da pena, a 

qual não pode, ao mesmo tempo, ir além desse limite. Deve-se, por outro lado, reconhecer 

que a culpabilidade repercute diretamente na pena e, consequentemente, também na sua 

substituição. ―A culpabilidade nos crimes culposos tem a mesma estrutura dos crimes 

dolosos: imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de comportamento 

conforme ao Direito. O questionamento sobre as condições pessoais do agente, para se 

constatar se podia agir com a diligência necessária e se lhe era exigível, nas circunstâncias 

concretas, tal conduta, é objeto do juízo de culpabilidade‖
14

. 

   Na verdade, o ordenamento jurídico valora os dois aspectos: de um lado, o desvalor 

da ação, digamos, com uma função seletiva, destacando determinadas condutas como 

intoleráveis para o Direito Penal, e, de outro lado, o desvalor do resultado que torna 

relevante para o Direito Penal aquelas ações que produzem lesões graves aos bens jurídicos 

tutelados. Assim, quanto maior a lesão – no caso, a eliminação de 154 vidas – maior a 

reprovação penal da conduta praticada pelos infratores. 

   Segundo Hassemer, a exigência de proporcionalidade deve ser determinada 

mediante ―um juízo de ponderação entre a carga ‗coativa‘ da pena e o fim perseguido pela 

cominação penal‖
15

. Com efeito, pelo princípio da proporcionalidade na relação entre crime 

e pena deve existir um equilíbrio — abstrato (legislador) e concreto (judicial) — entre a 

gravidade do injusto penal e a pena aplicada. Ainda segundo a doutrina de Hassemer, o 

princípio da proporcionalidade não é outra coisa senão ―uma concordância material entre 

                                                 
14

 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... p. 330. 
15

 Hassemer, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal, trad. Francisco Muñoz Conde e Luis Arroyo Sapatero, 
Barcelona, Bosch, 1984, p. 279. 
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ação e reação, causa e consequência jurídico-penal, constituindo parte do postulado de 

Justiça: ninguém pode ser incomodado ou lesionado em seus direitos com medidas 

jurídicas desproporcionadas‖
16

. Mas, por outro lado, o Estado também não pode abrir mão 

da punição proporcional à gravidade da ação delituosa, observando os parâmetros 

legais de necessidade e suficiência da reprovação e prevenção do crime (art. 59). 

   A pena deve manter-se dentro dos limites do Direito Penal do fato e da 

proporcionalidade, e somente pode ser imposta através de um procedimento cercado de 

todas as garantias jurídico-constitucionais. Hassemer
17

 afirma que ―através da pena estatal 

não só se realiza a luta contra o delito, como também se garante a juridicidade, a 

formalização do modo social de sancioná-lo‖. Para a aplicação da pena proporcionalmente 

adequada, a dogmática penal socorre-se também da culpabilidade, aqui vista não como 

fundamento da pena, mas como limite desta.  

   A prevenção geral positiva limitadora está em condições de legitimar a existência de 

um instituto jurídico como a pena, isto é, a compreensão da prevenção geral positiva ajustada 

aos valores e princípios do Estado democrático de direito é capaz de responder 

razoavelmente à pergunta por que castigar
18

, de modo que a finalidade de proteção de bens 

jurídicos, que legitima as normas penais, vê-se integrada como substrato valorativo da 

finalidade de prevenção da pena, evitando que esta possa ser desvirtuada, pelo menos no 

plano teórico. Sob essa perspectiva é possível oferecer não só garantias ao indivíduo, mas, 

ao mesmo tempo, um grau razoável de estabilidade ao sistema normativo.  

  Quanto aos efeitos da postura assumida na determinação ou individualização judicial 

da pena, o primeiro aspecto a levar em consideração, como pressuposto lógico da 

finalidade de prevenção geral positiva limitadora, é a atribuição de culpabilidade ao autor 

do fato passado, que, no caso concreto, foi em grau bastante elevado, aliás, reconhecido 

na sentença pelo seu digno prolator. A pena, então, deverá pautar-se de acordo com o 

                                                 
16

 Hassemer. Fundamentos del Derecho Penal... p. 279. 
17

 Hassemer. Los fines de la pena, in Três temas de Direito Penal, Porto Alegre, Escola Superior do Ministério 
Púbico, 1993,  p. 136. 
18

 Feijoo Sánchez, Bernardo. Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las 
funciones del Derecho Penal, Montevideo-Buenos Aires, B de f, 2007, pp. 516. 
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desvalor do injusto praticado e as circunstâncias pessoais dos autores (desvalor da 

ação + desvalor do resultado). Esse ponto de partida implica a aplicação dos princípios da 

proporcionalidade, igualdade e humanidade, que têm dois pólos, o dos acusados e o da 

sociedade. Neste caso, a sociedade não pode ficar desprotegida, com uma interpretação 

equivocada, com a devida vênia, como a que ocorreu nos presentes autos.  

 Concluindo, por todas as razões expostas, a substituição da pena de prisão – no 

caso concreto - por penas alternativas não se mostra suficiente à reprovação e prevenção 

do crime, como exige o ordenamento jurídico brasileiro (art. 44, inciso III, in fine, e art. 59, 

caput, in fine, ambos do CP). 

 Não apenas as culpabilidades dos pilotos (valoradas negativamente na sentença), 

como também as circunstâncias do crime – ignoradas pelo julgador -, não indicam a 

suficiência da substituição, pelo contrário, recomendam, claramente, a sua não 

substituição, em razão de sua clara e precisa insuficiência, no caso concreto. Faremos, a 

seguir, as considerações relativas às circunstâncias do crime. 

6.3. Omissão da sentença: valoração (negativa) das circunstâncias do crime 

         O digno e culto magistrado ao examinar as operadoras do art. 44, III, olvidou-se, 

inacreditavelmente, de valorar – as circunstâncias do crime – seguramente, uma das 

mais importantes moduladoras elencadas tanto nesse dispositivo como no art. 59, caput. 

Essa relevância está diretamente relacionada com alguns aspectos, tais como: (i) o local 

do crime – espaço aéreo -; (ii) modus operandi – (iii) absoluta displicência dos acusados 

(pilotos), comportando-se como verdadeiros passageiros; (iiii)  sua duração e atitude dos 

autores durante a omissão  – mais de uma hora sem observar o desligamento do 

transponder etc.  

         Examinando as moduladoras do art. 59 (seis delas repetidas no art. 44, III), tivemos 

oportunidade de afirmar: ―Circunstâncias do crime, na verdade, são dados, fatos, elementos 

ou peculiaridades que apenas circundam o fato principal. Não integram a figura típica, 
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podendo, contudo, contribuir para aumentar ou diminuir a sua gravidade‖19. Em sentido 

semelhante, é o magistério de ALBERTO SILVA FRANCO: ―As circunstâncias são 

elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, 

embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de 

agravá-la ou abrandá-la. (...). Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do 

crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude 

assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc.‖20 No mesmo 

sentido, referindo-se às ―circunstâncias do crime‖, Aníbal Bruno21, sentenciava: ―são 

condições acessórias, que acompanham o fato punível, mas não penetram na sua estrutura 

conceitual e, assim, não se confundem com os seus elementos constitutivos. Vêm de fora 

da figura típica, como alguma coisa que se acrescenta ao crime já configurado, para impor-

lhe a marca de maior ou menor reprovabilidade‖.  

           Em outros termos, para valorar ―as circunstâncias do crime‖ o magistrado deve 

considerar todos esses aspectos que acabamos de referir, os quais contribuem para a 

agravação ou atenuação da sanção aplicável, dependendo das peculiaridades do caso 

concreto. No caso sub judice, para se valorar, adequadamente, sejam os elementos do art. 

59, sejam aqueles repetidos no art. 44, III, o julgador não pode jamais perder de vista que 

houve uma verdadeira catástrofe com a vitimização de 154 pessoas, que decorreu, 

fundamentalmente, da conduta negligente e imprudente dos acusados. 

         Ademais, pequenos detalhes técnicos, baseados no maior ou menor rigor 

interpretativo, podem definir o comportamento dos pilotos como crime doloso (assumiram 

o risco do resultado), ou culposo (conscientes do risco do resultado, que não assumiram). 

Em outros termos, uma zona griz separa o dolo eventual da culpa consciente, a despeito da 

abismal diferença entre as sanções cominadas. Aliás, o próprio Magistrado reconheceu 

na sentença que ―(...) se cuida de uma tragédia, e não de um acidente qualquer.‖22, tais as 

                                                 
19

 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... p. 663. 
20 Franco, Alberto Silva e Stoco, Rui. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2007, p. 346-347. Destaques meus. 
21

 Bruno, Aníbal. Direito Penal, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1967, t, 3, 1967, p. 67. 
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proporções que referido fato atingiu e repercutiu na sociedade como um todo. Nesse 

sentido, pedimos venia para adotar, por sua pertinência, a manifestação incensurável do 

Prof. René Ariel Dotti, em seu judicioso parecer, in verbis: 

 

―61. O cometimento do crime no interior de uma aeronave com passageiros em pleno voo 

(lugar do fato delituoso) é o primeiro aspecto apto a ensejar a valoração negativa das 

circunstâncias do crime. Com efeito, o risco assumido pelos pilotos, através de uma 

conduta incrivelmente imperita e negligente em velocidade e altitude elevadas traduz-se em 

hipótese de crime culposo de circunstâncias muito mais reprováveis do que nos crimes 

culposos em geral‖ (fl. 29 do parecer).  

 

          Esse aspecto do fato delituoso, não escapou à perspicácia do Ministério Público 

que, na descrição dos fatos, fez constar da denúncia o seguinte: 

―A despeito de a viagem ter decorrido, nesse primeiro segmento, sem ma iores 
problemas, apurou-se que o. v denunciados JOSEPH LEPORE e JAN PAUL 
PALADINO exibiram pouca familiaridade com o novo avião, enfrentando 
dificuldades para manusear certos equipamentos. As conversas registradas pelo 
gravador de voz da cabine (CVR - Cockpit Voice Recorder), transcritas a fl: 
276/388 do inquérito policial, revelam que os pilotos se embaraçaram algumas 
vezes ao operar o Sistema de Gerenciamento de Voo (FMS - Flight Manegement 
System), a ponto de admitirem, em determinado momento, que precisavam 
"achar o manual" da aeronave e "começar a lê-lo‖ (cf laudo pericial, f 869)‖ (fl. 3 
da sentença‖). 

 

Ainda, no plano fático das ―circunstâncias do crime‖, deve-se considerar sobremodo o 

aspecto temporal, mais especificamente, o lapso de tempo que os pilotos ―desligaram-se‖ 

de suas responsabilidades de conduzir uma aeronave – em torno de uma hora -, 

negligenciando no controle dos instrumentos de navegação, circunstância que não pode ser 

desconsiderada quando da elaboração da ―prognose de suficiência da substituição‖ da 

                                                                                                                                                                              
 
22 Sentença, p. 29. 
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pena de prisão. Esse aspecto não foi ignorado pelo julgador, embora não o tenha 

valorado como circunstância negativa. Vejamos, no particular, o registro de Sua 

Excelência, in verbis: 

 
―O que a prova diz, inequivocamente, é que os pilotos não cumpriram o seu dever 
de checar com regularidade o equipamento. O transponder foi desligado às 
19:01:53, a colisão ocorreu às 19:56:54. Quase uma hora desligado. Uma hora, 
no tempo da aviação, é uma enormidade. É como se, em um voo de Porto Alegre a 
São Paulo, os pilotos não fizessem procedimentos de verificação, de checagem, 
comportando-se como se passageiros fossem – para utilizar a expressão pedagógica 
do senhor Jenkins.‖23 

 

             Pois esse registro do ilustre julgador descreve autêntica ―circunstância do crime‖, 

que revela o grave erro omissivo dos pilotos, que ocasionaram não apenas um acidente, 

com uma ou outra vítima, como poderia ocorrer em um acidente de trânsito, mas causou 

efetivamente a morte de 154 pessoas; aliás, previsível em se tratando de acidente aéreo, 

por isso, a maior gravidade da conduta negligente e imperita de pilotos de aviões 

comerciais.  

         O relatório do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos), por sua vez, destaca a consequência natural nos órgãos de controle da 

negligência dos pilotos: ―a perda de informações do transponder do N600XL ocorreu 

simultaneamente em cinco telas de console radar diferentes, sendo que as demais 

aeronaves, voando próximas ao setor com seus transponders ligados, permaneceram 

sendo percebidas normalmente pelos órgãos de controle de tráfego aéreo‖ (Relatório do 

CENIPA, fls. 39). A gravidade dessa negligência dos pilotos – que também é 

circunstância do crime – não foi ignorada pelo Parquet, que assim descreveu na 

denúncia, conforme transcrição na sentença:  

 

―Com efeito, quatro telas do painel da aeronave, estando duas à frente do piloto e 
duas, do co-piloto, exibiram, desde a desativação, o aviso „TCAS Off‟ (TCAS 
desligado). Os experientes aviadores, porém, deram-se conta da displicência tarde 

                                                 
23 Sentença, p. 47 (grifamos) 
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demais, quando o Boeing PR-GTD, já danificado pelo choque com a asa do N600LX, 
rasgava em queda livre o céu do Mato Grosso – e os corações de muita gente.‖ 
Transcrição da denúncia na p. 5 da sentença).  

 

         Nesse sentido, a lapidar e contundente síntese que o Prof. Ariel Dotti faz em seu 

impecável parecer, ao referir-se às circunstâncias do crime, in verbis: 

 

“62. Sim, pois se tratava do risco de morte de, pelo menos, todos os que se 
encontravam no avião. No mínimo, 7 (sete) pessoas morreriam. Além disso, deve-se 
contabilizar na gravidade da quebra do dever de cuidado nessas circunstâncias a 
grande probabilidade de, em uma queda, pessoas em solo serem atingidas, com a 
dizimação de famílias inteiras. Ou, ainda, a possibilidade concreta de, mediante a 
ausência de consulta ao painel de controle por 1 (uma) hora – o qual indicava 
permanentemente o desligamento do transponder –, o avião que os pilotos do Legacy 
conduziam vir a chocar-se com outro avião também em voo, causando a morte de, 
certamente, mais de uma centena de pessoas. Infelizmente, foi essa última hipótese 
que, aqui, verificou-se. E o fato, que se não pode sonegar na presente análise, é o 
seguinte: o risco de que tudo isso ocorresse era de conhecimento dos pilotos, os 
quais, ainda assim, não empregaram os cuidados imprescindíveis para evitá-lo”. 

 

         Concluindo, enfim, este tópico: a negligência dos dois acusados de (quase) 1 (uma) 

hora - como circunstância do crime – é muito mais grave do que aquela que dura por um 

minuto. O longo período mencionado na sentença – uma enormidade, no tempo da aviação 

– ou seja, basicamente, a duração de uma viagem de Belo Horizonte a Brasília, comprova 

que essas circunstâncias de um crime culposo, devem ser, necessariamente, valoradas 

negativamente. Dito de outra forma, as ―circunstâncias do crime‖ demonstram a 

extraordinária gravidade do crime, que não pode ser ignorada quando do exame da (in) 

suficiência da substituição, para prevenir e reprimir o crime objeto desta ação penal. 
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                                                                 — III — 

DOS PEDIDOS  

 

Diante das razões recursais acima desenvolvidas, vem, Rosane Prates de Amorim 

Gutjahr e a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Vôo 1907, requerer a essa 

Egrégia Corte Regional Federal que julgue procedente a apelação da sentença recorrida para, 

além de manter a decisão condenatória dos denunciados, acolher também os seguintes 

fundamentos: 

1) por não terem observado, com o devido cuidado, as informações constantes do 

plano de vôo, o que determinou a sua realização em altitude diversa da constante do plano; 

2) por terem desligado, por imperícia, o transponder; 

3) por não terem acionado o código de falha de comunicação (negligência), o que 

teria colocado o transponder em modo de operação, evitando o acidente; 

4) por terem informado que a aeronave preenchia todas as condições para realizar o 

vôo em condição de separação vertical reduzida – RVSM, quando, na verdade, faltava-lhes a 

devida autorização para essa operação de voo; 

5) por não terem acionado o sistema de anticolisão denominado TCAS; 

6) para que, finalmente, não sejam as penas privativas de liberdade substituídas por 

penas restritivas de direitos, ante insuficiência da substituição, para fins de reprovação e 

prevenção do crime (art. 44, III, in fine, combinado com o art. 59, in fine, ambos do CP). 

Nestes termos, Pede deferimento. 

Distrito Federal, 14 de setembro de 2011. 
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