
PARECER Nº 50/2019/JULG ASJIN/ASJIN
PROCESSO Nº 00066.037666/2015-43
INTERESSADO: ANDRÉ CAVALCANTE CARNEIRO

PROPOSTA DE DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - ASJIN

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso interposto por ANDRÉ CAVALCANTE CARNEIRO em face da
decisão proferida no curso do processo administrativo em epígrafe, conforme registrado no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI desta Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC no Volume de
Processo AI 001298/2015 - FL 01 A 09 (0246692) e Volume de Processo AI 001298/2015 - FL 10
(0246700), da qual restou aplicada sanção de multa, consubstanciada no crédito registrado no Sistema
Integrado de Gestão de Créditos - SIGEC sob o número 660012173.

2. O Auto de Infração nº 001298/2015, que deu origem ao presente processo, foi lavrado em
11/6/2015, capitulando a conduta do Interessado na alínea "n" do inciso II do art. 302 da Lei nº 7.565, de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), c/c alínea "a" do art. 21 da Lei nº 7.183, de 1984, descrevendo
o seguinte (fls. 1):

Data: 03/06/2015

Hora: 16:40

Local: SBCG

Descrição da ementa: Escalar ou permitir operação em extrapolação aos limites de jornada de
trabalho de tripulação simples ou mínima, fora dos casos previstos em lei

Descrição da infração: De acordo com a folha nº 018 do diário de bordo nº 02/PR-IOX/2015, da
aeronave PR-IOX, o comandate Sr. ANDRÉ CAVALCANTE CARNEIRO (CANAC 656.918)
permitiu que o tripulante de código ANAC 131.493, realizasse jornada de trabalho de mais de
12h de duração em tripulação simples, infringindo o Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183/84 e
comentendo infração capitulada no Art. 302, inciso II, alínea "n", da Lei nº 7.565/86.

3. A fiscalização juntou aos autos:

3.1. Correspondência COLT 0AS - 065/2015, de 8/6/2015, informando ampliação da
jornada de trabalho dos pilotos André Cavalcante Carneiro e Luiz Augusto Henriques Jaborandy
(fls. 2); e

3.2. Página nº 018 do Diário de Bordo nº 02/PR-IOX/2015 (fls. 3).

4. Notificado da lavratura do Auto de Infração em 3/9/2015 (fls. 5), o Interessado apresentou
defesa em 16/9/2015 (fls. 6 a 8), na qual alega que a ampliação da jornada teria ocorrido devido a
fechamento do aeroporto por condições meteorológicas.

5. O Interessado trouxe aos autos página nº 018 do Diário de Bordo nº 02/PR-IOX/2015 (fls.
8).

6. Consta dos autos o Auto de Infração nº 001299/2015, lavrado em 11/6/2015, capitulando a
conduta do Interessado na alínea "p" do inciso II do art. 302 do CBA, c/c alínea "a" do art. 21 da lei nº
7.183, de 1984, descrevendo o seguinte (fls. 10):

Data: 03/06/2015

Hora: 16:40

Local: SBCG
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Descrição da ementa: Extrapolar os limites de jornada de trabalho de tripulação simples ou
mínima, fora dos casos previstos em lei

Descrição da infração: De acordo com a folha nº 018 do diário de bordo nº 02/PR-IOX/2015, da
aeronave PR-IOX, o comandate Sr. ANDRE CAVALCANTE CARNEIRO realizou jornada de
trabalho de mais de 12h de duração em tripulação simples, infringindo o Art. 21, alínea "a" da
Lei nº 7.183/84 e comentendo infração capitulada no Art. 302, inciso II, alínea "p", da Lei nº
7.565/86.

7. O Auto de Infração nº 001299/2015 inaugurou o processo administrativo sancionador nº
00066.037667/2015-98, recebendo decisão de primeira instância administrativa em 22/5/2017
(0511863 e 0657976).

8. Em 12/12/2016, foi lavrado Termo de Encerramento de Trâmite Físico CCPI (0246704).

9. Em 22/5/2017, a autoridade competente, após apontar a presença de defesa, decidiu
aplicar, com atenuante previsto no inciso III do § 1º do art. 22 da Resolução Anac nº 25, de 2008, e sem
agravantes, sanção de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - 0509514 e 0657643. A decisão
refere-se exclusivamente ao Auto de Infração nº 001298/2015.

10. Cientificado da decisão por meio da Notificação de Decisão - PAS 994 (0706477), o
Interessado apresentou recurso em 8/6/2017 (0754695).

11. Em sede recursal, o Interessado alega que teria utilizado a tabela do Sindicato dos
Aeronautas para controle dos limites de jornada e que a decisão de primeira instância utilizaria um
"acréscimo noturno" que não faria parte da rotina de controle dos aeronautas. Argumenta que o corte de
motores teria acontecido dentro do limite da jornada. Traz aos autos "Tabela de Jornadas", com símbolo
do Sindicato Nacional dos Aeronautas - SNA.

12. Tempestividade do recurso aferida em 2/8/2017 - Certidão ASJIN (0911455).

É o relatório.

II - PRELIMINARMENTE

13. O Interessado foi regularmente notificado quanto à infração imputada (fls. 5), apresentando
defesa (fls. 6 a 8). Foi também regularmente notificado da decisão de primeira instância, apresentando seu
tempestivo recurso (0754695), conforme Certidão ASJIN (0911455).

14. Dessa forma, aponto a regularidade processual do presente processo, a qual preservou
todos os direitos constitucionais inerentes ao Interessado, bem como respeitou, também, aos princípios da
Administração Pública, estando, assim, pronto para, agora, receber uma decisão de segunda instância
administrativa por parte desta ASJIN.

III - FUNDAMENTAÇÃO

15. Diante da infração do processo administrativo em questão, a autuação foi realizada com
fundamento na alínea "n" do inciso II do art. 302 do CBA, Lei nº 7.565, de 1986, que dispõe o seguinte:

CBA

Art. 302 A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações:

(...)

II - infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários ou operadores de aeronaves:

(...)

n) infringir as normas e regulamentos que afetem a disciplina a bordo de aeronave ou a segurança
de voo;

16. Destaca-se que, com base na tabela da Resolução Anac nº 25, de 2008, para pessoa
jurídica, o valor da multa referente a este item poderá ser imputado em R$ 2.000,00 (grau mínimo), R$
3.500,00 (grau intermediário) ou R$ 5.000,00 (grau máximo).

17. A Lei nº 7.183, de 1984, regula o exercício da profissão de aeronauta. Em seu art. 21, ela
dispõe o seguinte in verbis:
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Lei nº 7.183/84

Art. 21 A duração da jornada de trabalho do aeronauta será de:

a) 11 (onze) horas, se integrante de uma tripulação mínima ou simples;

(...)

18. Conforme os autos, o Autuado permitiu que o tripulante Luiz Augusto Henriques
Jaborandy (CANAC 131493) extrapolasse a jornada para tripulação simples, ao trabalhar mais de 12h em
3/6/2015. No entanto, observa-se que a mesma conduta foi imputada ao empregador dos pilotos, COLT
TRANSPORTE AÉREO S.A., no Auto de Infração nº 001297/2015 (0246730), lavrado em 11/6/2015,
que originou o processo administrativo sancionador nº 00066.037665/2015-07, com a seguinte descrição: 

Auto de Infração nº 001297/2015

Descrição da ementa: Permitir que tripulante extrapole o limite de jornada de trabalho de
tripulação simples ou mínima, fora dos casos previstos em lei

Descrição da infração: De acordo com as folhas de diários de bordo listadas abaixo, a empresa
Colt Transporte Aéreo S/A permitiu que os tripulantes, também listados, realizassem jornada de
trabalho de mais de 12h em tripulação simples, infringindo o parágrafo 1º do Art. 22 da Lei
7.183/84 e comentendo infração capitulada no Art. 302, inciso III, alínea "o", da Lei nº 7.565/86.

A seguir estão relacionados os códigos ANAC dos aeronautas envolvidos, as respectivas folhas
de diários de bordo e as datas dos voos:

- CANAC 656.918: Diário de bordo nº 02/PR-IOX/2015, folha nº 018, de 03/06/2015;

- CANAC 131.493: Diário de bordo nº 02/PR-IOX/2015, folha nº 018, de 03/06/2015.

19. Esta autuação culminou na aplicação de sanção de multa no valor de R$ 8.000,00,
consubstanciada no crédito 660094178, em desfavor da COLT TRANSPORTE AÉREO S.A. Observa-
se também que, em ambos os processos, o fundamento para a autuação foi a alínea "a" do art. 21 da Lei
nº 7.183, de 1984. Diante da identidade de fatos e fundamentos para as duas autuações, identifico a
incidência de bis in idem no caso em tela.

20. Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a multa aplicada no curso do presente
processo administrativo, em face da manutenção da multa aplicada no processo administrativo nº
00066.037665/2015-07.

IV - CONCLUSÃO

21. Pelo exposto, sugiro PROVER O RECURSO, CANCELANDO a multa aplicada pelo
setor de primeira instância no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), registrada no SIGEC sob o
número 660012173, por incidência de bis in idem com relação aos fatos narrados no Auto de Infração nº
001297/2015, que originou o processo administrativo nº 00066.037665/2015-07.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Correia Mourente Miguel, Especialista
em Regulação de Aviação Civil, em 16/01/2019, às 14:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2605016 e o
código CRC 5EB14AB6.

Referência: Processo nº 00066.037666/2015-43 SEI nº 2605016
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 52/2019
PROCESSO Nº 00066.037666/2015-43
INTERESSADO: ANDRÉ CAVALCANTE CARNEIRO

Brasília, 16 de janeiro de 2019.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto por ANDRÉ CAVALCANTE
CARNEIRO contra decisão de primeira instância proferida pela Superintendência de Padrões
Operacionais – SPO em 22/5/2017, da qual restou aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), pela irregularidade descrita no Auto de Infração nº 001298/2015 – Permitir operação em
extrapolação aos limites de jornada de trabalho de tripulação simples ou mínima, fora dos casos
previstos em lei, em 3/6/2015 às 16h40min, capitulada na alínea "n" do inciso II do art. 302 do CBA.

2. Por celeridade processual e, com fundamento no art. 50, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999,
ratifico os argumentos trazidos na proposta de decisão [Parecer 50 (2605016)], ressaltando que embora a
Resolução ANAC nº 472, de 2018, tenha revogado a Resolução ANAC nº 25, de 2008, e a IN ANAC
nº 08, de 2008, também estabeleceu, em seu art. 82, que suas disposições não prejudicam atos já
praticados e a aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que concerne às sanções
aplicáveis.

3. Desta forma, importa esclarecer que as alterações normativas citadas não influenciaram o
teor da presente Decisão que apenas passa a ter fundamento em novo normativo no que tange às questões
procedimentais.

4. Dito isto, com base nas atribuições a mim conferidas pelas designações que constam nas
Portarias ANAC nº 751, de 7/3/2017, e nº 1.518, de 14/5/2018, e com fundamento no art. 42 da
Resolução ANAC nº 472, de 2018, e competências conferidas pelo artigo 30 do Regimento Interno da
ANAC, Resolução nº 381, de 2016,  DECIDO:

por conhecer, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ANDRÉ CAVALCANTE
CARNEIRO e CANCELAR a multa aplicada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela
prática da infração descrita no Auto de Infração nº 001298/2015, capitulada na alínea "n" do inciso
II do art. 302 do CBA, referente ao Processo Administrativo Sancionador nº 00066.037666/2015-
43 e ao Crédito de Multa nº (SIGEC) 660012173.

Encaminhe-se à Secretaria da ASJIN para as providências de praxe.

Publique-se.

Notifique-se. 

Cássio Castro Dias da Silva
SIAPE 1467237

Presidente da Turma Recursal do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por Cassio Castro Dias da Silva, Presidente de
Turma, em 22/01/2019, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2605805 e o
código CRC BF401AC2.

Referência: Processo nº 00066.037666/2015-43 SEI nº 2605805
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