
PARECER Nº 130/2020/JULG ASJIN/ASJIN
PROCESSO Nº 00066.507450/2017-11
INTERESSADO: JOSÉ ERNESTO MARTINEZ

PROPOSTA DE DECISÃO

 

Infração: Realizar voos com habilitação MLTE vencida.

Enquadramento: alínea "d" do inciso II do art. 302 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica - CBA) c/c item 91.5(a)(3) do RBHA (Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica) 91.

Auto de Infração: 000514/2017

Data da Infração: 17/05/2014 e 18/05/2014

Aeronave: PT-VRK

Crédito de multa: 662466189 

Proponente: Daniella da Silva Macedo Guerreiro - Especialista em Regulação de Aviação Civil - SIAPE
1650801

 

INTRODUÇÃO

 

1. O Auto de Infração (AI) nº 000514/2017 (SEI nº 0566587) apresenta a seguinte descrição:

DESCRIÇÃO DA EMENTA

Operar aeronave com CHT suspenso ou sem que este esteja em vigor, contrariando a seção
91.5(a)(3) do RBHA 91.

 

HISTÓRICO

O piloto José Ernesto Martinez - CANAC 308999 realizou voo durante 5 oportunidades com sua
habilitação MLTE vencido.

A aeronave utilizada foi a de marcas PT-VRK, modelo EMB-810D, habilitação requerida MLTE,
na época dos fatos (maio de 2014) operada por FIORAVANTE SCALON e outros.

Conforme indicado pela GCEP após consulta ao SACI, o Sr. José Ernesto Martinez estava com
sua habilitação MLTE invalida entre 08 e 20 de maio de 2014

Conforme diário de Bordo nº 03 - 04/05/14

Página / Linha/ Data / Partida / De / Para

045 / 4 / 17/05/14 / 10:00h / SBDN / SBMG

045 / 5 / 17/05/14 / 12:10h / SBMG / SNUV

045 / 6 / 17/05/14 / 15:10h / SNUV / SWRM

045 / 7 / 18/05/14 / 12:00h / SWRM / SBUX

045 / 8 / 18/05/14 / 17:05h / SBUX / SBDN

Do exposto, o Sr. JOSÉ ERNESTO MARTINEZ, CANAC 308999 deve ser autuado conforme
artigo 302, inciso II, alínea "d" da lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 c/c item 91.5 do RBHA
91.
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�CAPITULAÇÃO

Artigo 302, II, "d" da Lei 7.565 c/c a seção 91.5(a)(3) do RBHA 91

 

DADOS COMPLEMENTARES

Data da Ocorrência: 17/05/2014 - Marcas da Aeronave: PTVRK - Hora da Ocorrência: 10:00 -
Folha(s) do Diário de Bordo: 45

Data da Ocorrência: 17/05/2014 - Marcas da Aeronave: PTVRK - Hora da Ocorrência: 12:10 -
Folha(s) do Diário de Bordo: 45

Data da Ocorrência: 17/05/2014 - Marcas da Aeronave: PTVRK - Hora da Ocorrência: 15:10 -
Folha(s) do Diário de Bordo: 45

Data da Ocorrência: 18/05/2014 - Marcas da Aeronave: PTVRK - Hora da Ocorrência: 12:00 -
Folha(s) do Diário de Bordo: 45

Data da Ocorrência: 18/05/2014 - Marcas da Aeronave: PTVRK - Hora da Ocorrência: 17:05 -
Folha(s) do Diário de Bordo: 45

 

2. No Relatório de Fiscalização nº 003760/2017 (SEI nº 0566606) é informado que:

(...)

Descrição:

Durante a análise do processo 00058.077018/2014-48, que versa sobre ocorrências apontadas
pelo sistema DECOLAGEM CERTA, observou-se que o piloto José Ernesto Martinez - CANAC
308999 realizou voo durante 5 oportunidades com sua habilitação MLTE vencido.

A aeronave utilizada foi a de marcas PT-VRK, modelo EMB-810D, habilitação requerida MLTE,
na época dos fatos (maio de 2014) operada por FIORAVANTE SCALON e outros.

Conforme indicado pela GCEP após consulta ao SACI, o Sr. José Ernesto Martinez estava com
sua habilitação MLTE invalida entre 08 e 20 de maio de 2014.

Confrontando a CIV do piloto e o diário de bordo nº 03 - 04/05/14, temos que o piloto realizou
os seguintes voos com a sua habilitação vencida:

(...)

O RBHA 91, em seu item 91.5(a)(3)(d) prevê que operação de aeronaves com a habilitação
válida:

(d) Todas as licenças e certificados de habilitação e qualificação requeridos pelos parágrafos
(a) e (b) desta seção devem estar em poder de seus respectivos detentores, devem estar dentro de
seu prazo de validade e devem ser apresentadas aos INSPAC, quando requerido.

Do exposto, o Sr. JOSÉ ERNESTO MARTINEZ, CANAC 308999 deve ser autuado conforme
artigo 302, inciso II, alínea "d" da lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986 c/c item 91.5 do RBHA
91.

Anexos:

1. Cópia digitalizada do volume 1 do processo 00058.077018/2014-48 - Processo Importado do
SIGAD.

2. Cópia do Memorando nº 11(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO - 0396793

3. Cópia do Memorando nº 9(SEI)/2017/GCEP/SPO - 0534551

4. Cópia da Certidão de Propriedade e ônus reais - PT-VRK

5. Cópia da NOTA TÉCNICA Nº 29(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO

(...)

3. Cópia do processo 00058.077018/2014-48 (SEI nº 0566662).

4. Memorando nº 11(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO (SEI nº 0566697) em que constam
as seguintes informações:

Memorando nº 11(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO

Ao Sr. Gerente da GCEP.

Assunto: Informações sobre habilitação.
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1. Visando complementar as informações para análise dos diários de bordo constante no presente
processo, e considerando a grande quantidade de prorrogações para a habilitação MLTE
verificadas para o Sr. José Ernesto Martinez, CANAC 308999, solicito os préstimos desta
gerência no sentido de informar quais os períodos entre 13 de abril e 15 de agosto de 2014 a
habilitação MLTE não estava válida.

(...)

5. Memorando nº 9(SEI)/2017/GCEP/SPO (SEI nº 0566707) em que é informado:

Memorando nº 9(SEI)/2017/GCEP/SPO

(...)

Assunto: Fornecimento de informações adicionais

Referência: Memorando nº 11(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO (0396793), de 03 de fevereiro de
2017

Prezado Senhor,

1. Em atenção à demanda exarada no Memorando da referência informo a Vossa Senhoria que o
Senhor JOSÉ ERNESTO MARTINEZ, CANAC 308999, não possuía habilitação MLTE válida
nos seguintes períodos compreendidos entre 13 de abril e 15 de agosto de 2014:

Período de habilitação MLTE inválida

Início Fim

08 de maio de 2014 20 de maio de 2014

24 de junho de 2014 30 de junho de 2014

06 de agosto de 2014 15 de agosto de 2014

(...)

6. Certidão de propriedade e ônus reais da aeronave PT-VRK (SEI nº 0566720).

7. Na Nota Técnica nº 29(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO (SEI nº 0566726) é informado:

NOTA TÉCNICA Nº 29(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO

1. ASSUNTO

Ocorrência apontada no sistema Decolagem Certa.

2. INTERESSADOS

2.1. FIORAVANTE SCALON E OUTROS - Operador da aeronave PT-VRK

2.2. JOSÉ ERNESTO MARTINEZ – CANAC 308999 – Piloto.

(...)

5. EXPOSIÇÃO TÉCNICA

(...)

Do Piloto e suas habilitações

Trata-se inicialmente de verificar se no dia 22/06/2014 o piloto JOSÉ ERNESTO MARTINEZ
realizou de fato um voo, e se sua habilitação estava vencida.

A página 98 da CIV do piloto indica na linha 13 um voo com a aeronave PT-VRK, saindo de
SWRM para SBDN.

A informação é corroborada pelos dados do diário de bordo nº 03, de 08/06/14, onde o mesmo
voo consta na linha 06.

Sobre a regularidade do voo, o memorando Memorando nº 3(SEI)/2017/GCEP/SPO (LINK),
assinado pelo Gerente Luiz Roberto Alves Da Silva Filho indica que o voo foi regular, uma vez
que na ocasião, a habilitação MLTE estava válida, concedida em 21/05/2014 de modo
automático pelo sistema.

Ato contínuo, o processo de revalidação 00066.065616/2014-85 foi analisado e indeferido,
motivo pelo qual sua data de validade da habilitação MLTE retornou para o patamar anterior,
gerando o falso positivo indicado.

No entanto, com a informação sobre o indeferimento do processo, este analista ampliou o escopo
da verificação do diário de bordo. Para isso, solicitou informações para a GCEP sobre o período
em que a habilitação MLTE do piloto estava inválida.
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No memorando nº 9(SEI)/2017/GCEP/SPO, a GCEP apresenta a seguinte tabela:

Período de habilitação MLTE inválida

Início Fim

08 de maio de 2014 20 de maio de 2014

24 de junho de 2014 30 de junho de 2014

06 de agosto de 2014 15 de agosto de 2014

Ao avaliar os registros de CIV e Diário de bordo, temos as seguintes cenário:

Registros de voos na CIV com habilitação MLTE vencida.

Página Linha Data Matrícula

95 10 17/05/2014 PT-VRK

95 11 17/05/2014 PT-VRK

95 12 17/05/2014 PT-VRK

95 13 18/05/2014 PT-VRK

95 14 18/05/2014 PT-VRK

No diário de bordo nº 03 – 04/05/14* da aeronave PT-VRK

Página Linha Data Partida De Para

045 4 17/05/2014 10:00 SBDN SBMG

045 5 17/05/2014 12:10 SBMG SNUV

045 6 17/05/2014 15:10 SNUV SWRM

045 7 18/05/2014 12:00 SWRM SBUX

045 8 18/05/2014 17:05 SBUX SBDN

 

*Preenchimento do nº em desacordo com IAC 3151

Deste modo, temos 5 eventos onde o piloto realizou voos com sua habilitação MLTE vencida.

(...)

 

DEFESA

8. O interessado foi devidamente notificado do Auto de Infração em 11/04/2017, conforme
demonstrado em Aviso de Recebimento (AR) (SEI nº 0607607 e SEI nº 0607620), tendo apresentado
Defesa (SEI nº 0611832), que foi recebida em 19/04/2017.

9. Junto à Defesa consta Auto de Infração nº 000514/2017, Ofício nº 004/2017-AMP da
Escola de Aviação Civil AMP, e-mails a respeito do andamento de processos, Ofício Circular nº
01/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC e extrato de páginas do sistema SACI da ANAC que demonstram a
situação de processos.

10. Na Defesa informa que espera estar com as informações necessárias para excluir seu nome
do fato.

11. No Ofício nº 004/2017-AMP da Escola de Aviação Civil AMP é informado:

(...)

Ofício 004/2017-AMP

À:

José Ernesto Martinez

Assunto: Documentação sobre dificuldades no recheque MLTE/IFR.

Prezado Senhor,
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Conforme solicitado, seguem anexos documentos que comprovam equivoco da ANAC - Agência
Nacional de Aviação Civil, quanto aos processos de recheque de habilitação MLTE/IFR
realizados por nossa Escola no ano de 2014.

Esclarecemos que o problema surgiu devido a uma interpretação que solicitava que os recheques
só poderiam ser realizados por examinadores que fizessem parte do quadro de Escolas que
possuíssem o curso prático de MLTE homologado.

Ocorre porém que nossa Escola é homologada, desde o ano de 2013 para ministrar tal curso,
porém, conforme documentação anexa, não existem homologação específica para o mesmo.

Junto à ANAC o fato já foi esclarecido e os processos vêm ocorrendo normalmente.

A quem possa interessar, informamos que o Sr José Ernesto Martinez realizou o voo de recheque
no prazo correto e seu processo foi analisado várias vezes, sendo atribuída a licença provisória.
Após vários retornos do processo, fomos orientados e refizemos um novo voo e processo, sendo
finalizado com sucesso.

(...) 

12. No Ofício Circular nº 01/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC é informado que:

Ofício Circular nº 01/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC

(...)

1. Considerando as mudanças em que a demanda de cheques iniciais e de revalidação de licenças
e/ou habilitações de pilotos sofreu nos últimos anos, decorrentes das atualizações do RBAC 61
sem o devido acompanhamento pelo RBHA 141, a Superintendência de Padrões Operacionais
emitiu orientações para melhoria do processo de Credenciamento de Examinadores de Escolas de
Aviação Civil.

2. Sendo assim, passo a enumerar os tópicos a serem esclarecidos:

(...)

c) um piloto poderá ser credenciado como Examinador de um escola de aviação civil para
realizar cheques para obtenção e para revalidação da habilitação de classe MLTE, desde que a
escola seja operadora de aeronaves da categoria PRI, classe MLTE, independentemente de
possuir, ou não, aprovação do curso prático do MLTE;

(...)

 

DILIGÊNCIA

13. Em 09/10/2017 o setor de primeira instância administrativa realizou Diligência por meio de
Despacho (SEI nº 1139794), em que consta informado:

(...)

3. A diligência se deve pelo seguinte motivo:

Em análise ao Relatório de Fiscalização n.º 003760/2017 (0566606), foi apontado que
o sistema Dcerta identificou que o piloto efetuou voos nos
dias 17/05/2014 e 18/05/2014, em aeronave MLTE, com habilitação para essa
categoria vencida.

Contudo, a defesa alega que o piloto efetuou voo de revalidação na AMP Escola de
Aviação Civil LTDA. Porém o processo fora indeferido na unidade GCEP por motivo de
que a citada escola não estava autorizada a realizar exames em aeronaves MLTE (Ofício
nº 2233/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO, de 25/10/2013).

4. Neste contexto, remeta-se o presente expediente à GTOF para que, caso possível, acoste aos
autos informações sobre a autorização da Escola AMP para realizar exames em aeronaves
multimotoras, especialmente nos anos de 2013 e 2014, e em caso positivo, se o Sr. José Marcelo
Morandi, CANAC 691758, estava autorizado a realizar tais exames em nome da Escola; além,
ainda, de outros dados julgados pertinentes.

(...)

14. Em Despacho (SEI nº 1200617) de 20/11/2017 foi informado que foram acostados aos
autos informações sobre a autorização da Escola AMP para realizar exames em aeronaves
multimotoras, especialmente nos anos de 2013 e 2014, conforme anexo 1200454, no qual conta as
informações relativas às autorizações do Sr. José Marcelo Morandi, CANAC 691758. Foi encaminhada
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também a relação de cheques realizados pelo Sr. José Ernesto Martinez, CANAC 308999,
anexo 1200490, conforme consulta extraída do sistema SINTAC.

 

 

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

15. O setor competente, em decisão motivada (SEI nº 1307879 e SEI nº 1397093), de
02/01/2018, avaliou que restou configurada a prática de 05 (cinco) infrações à legislação vigente, em
especial ao previsto no artigo 302, inciso II, alínea “d” do Código Brasileiro de Aeronáutica. Aplicou
multa no patamar mínimo, no valor de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais), com espeque no Anexo I,
da Resolução n.º 25 da ANAC, de 25 de abril de 2008, para cada voo citado no Auto de Infração
n.º 000514/2017 em que o Autuado, enquanto Comandante, operou a aeronave PT-VRK com a
Habilitação MLTE vencida, resultando num valor total de multa de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), haja
vista a ausência de circunstâncias agravantes previstas no parágrafo segundo, e a existência de
circunstância atenuante prevista no parágrafo primeiro, inciso III, conforme consulta ao SIGEC,
considerado o rol taxativo fincado no art. 22 da referida Resolução.

16. Foi juntada tela do sistema SACI com consulta de file do aeronauta (SEI nº 1397081).

 

RECURSO

17. O interessado foi notificado a respeito da decisão de primeira instância em 22/01/2018,
conforme demonstrado em Aviso de Recebimento (AR) (SEI nº 1562242), tendo apresentado Recurso
(SEI nº 1525881), que foi recebido em 15/02/2018.

18. Assevera que não cometeu qualquer conduta infracional, não desrespeitou as normas e
regras da aviação civil, uma vez que é um piloto experiente, responsável e cumpridor da lei. 

19. Afirma que não operou a aeronave supramencionada com a habilitação MLTE vencida.
Informa que, conforme consta dos documentos já encartados neste processo, o Recorrente realizou
regularmente o voo de recheque junto à AMP Escola de Aviação Civil Ltda. na data de 13/12/2017, e que
cuja comprovação e documentação foi regularmente enviada à ANAC (protocolo 0006513247201445).

20. Alega que não estava com a habilitação vencida quando operou a aeronave nos voos
constantes do Auto de Infração 000514/2017, pois realizou o voo de recheque em data anterior
(13/12/2017) e até as datas dos voos o processo de renovação ainda não havia sido concluído pela
ANAC, cuja responsabilidade pela demora não pode ser atribuída ao Recorrente.

21. Dispõe que tanto é que o Recorrente estava regular com a sua habilitação MLTE,
que antes de cada voo foi passado o respectivo plano de voo, sua habilitação foi consultada e o voo
devidamente liberado. Acrescenta que, posteriormente, o processo de renovação do Recorrente foi
indeferido sob o fundamento de que a AMP Escola de Aviação Civil não possuía curso homologado de
MLTE e o Credenciador José Marcelo Morandi não estaria autorizado a realizar cheques de MLTE.
Informa que a escola de aviação estava devidamente homologada pela ANAC, conforme Certificado de
Autorização para Funcionamento de Escolas de Aviação Civil, n° 375/ANAC-SSO, de 11 de janeiro de
2013.

22. Informa que o piloto e instrutor José Marcelo Morandi possui habilitação tanto para pilotar
quanto para ser instrutor/checador do tipo MNTE, MLTE, IFRA e INVA, conforme Ofícios
2015/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO-ANAC, 2233/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO.

23. Esclarece que o curso MLTE (curso para piloto de multimotores) é uma habilitação que o
piloto de avião realiza dentro das licenças dos Cursos PP e PC (item 61.79 e 61.81 do RBHA 61), para o
qual tanto a Escola quanto o Instrutor estavam devidamente credenciados.

24. Reitera que tanto a Escola de Aviação quanto o Instrutor estavam devidamente licenciados,
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homologados e habilitados perante à ANAC para ofertar cursos e instruções de voo para formação de
pilotos e cumpriram rigorosamente com os requisitos constantes do Regulamento Brasileiro de
Homologação Aeronáutica 61 (RBHA 61).

25. Informa que o Certificado de Aeronavegabilidade do avião PT-ETB, modelo EMB-810C,
aeronave do tipo multi-motor (MLTE), estava devidamente registrado na categoria PRI (privado de
instrução) em nome de Morandi & Morandi Escola de Aviação Ltda.

26. Informa que complementando os documentos anteriores, o Oficio
2015/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO-ANAC faz a seguinte observação "...o Sr. José Marcelo Morandi
foi credenciado como Examinador, até 02 de outubro de 2015, para cheques de PP-A, PC-A e habilitação
IFRA (inicial), nas aeronaves operadas pela AMP Escola de Aviação Civil.". Informa que a AMP Escola
de Aviação Ltda, por meio do ofício acima referido, credenciou o instrutor José Marcelo Morandi para
cheques nas aeronaves operadas pela Impetrante, dentre elas a PT-ETB, comprovadamente uma MLTE.

27. Consigna que a AMP Escola de Aviação Civil Ltda. e o seu instrutor atendiam
rigorosamente os requisitos elencados no RBHA 141.39, pois a aeronave utilizada nos voos de instrução
(PT-ETB) está registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) como aeronave de instrução, é
homologada e adequada à instrução pretendida (MLTE) e possui certificados de matrícula e de
aeronavegabilidade válidos.

28. Alega que não existe homologação ou curso específico para MLTE, nem mesmo norma
que o regulamente, uma vez que está inserido nos cursos PP e PC, o que considera que comprova a
regularidade do recheque e avaliação realizada pelo Recorrente junto à AMP Escola de Aviação Ltda.

29. Consigna que a regularidade da AMP Escola de Aviação Ltda. e, por conseqüência, do
voo de recheque do Recorrente, devidamente comprovada por meio do Ofício n°
689/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC, revelou ser desnecessária a homologação específica para curso de
multimotor.

30. Argumenta que não pode o Recorrente ser penalizado por ato que não praticou ou não é de
sua responsabilidade, vez que realizou voo de recheque antes do vencimento de sua habilitação e antes
dos voos constantes do Auto de Infração, e que realizou em Escola de Aviação que comprovou estar
homologada e autorizada a proceder com o exame, bem como não é responsável pela demora da ANAC
na análise dos processos de habilitação

31. Considera que resta comprovado que o Recorrente não operou aeronave com habilitação
vencida, visto que o seu processo de habilitação estava sob análise junto à ANAC, bem não desrespeitou
qualquer norma ou regra da aviação civil. Requer que seja dado provimento integral ao Recurso para o
fim de anular o Auto de Infração 000514/2017 e afastar as penalidades que foram impostas ao Recorrente.

32. Afirma que restando comprovadas as irregularidades e as inconsistências do Auto de
Infração 000514/2017, assim como a impossibilidade de cometimento das condutas infracionais, requer
que seja admitido e processado o Recurso, dando-lhe integral provimento, para o fim de que: sejam
acolhidos os argumentos fáticos e jurídicos mencionados, determinando o cancelamento do Auto de
Infração 000514/2017; seja afastada a penalização de pagamento das multas que totalizam R$ 6.000,00
(seis mil reais); efeito suspensivo do Recurso.

33. Junto ao Recurso constam o Ofício nº 2015/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO-ANAC,
o Ofício nº 2233/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO, o Ofício nº 689/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC
e o Despacho nº 308/2015/GTOf/GCOI/SPO-ANAC.

34. Consta envelope de encaminhamento do recurso (SEI nº 1529887).

35. Procuração (SEI nº 1534895). Envelope de encaminhamento (SEI nº 1536232).

 

OUTROS ATOS PROCESSUAIS

36. Extrato do SIGEC (Sistema Integrado de Gestão de Créditos) (SEI nº 1307864).
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37. Extrato do SIGEC (SEI nº 1415056).

38. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO - PAS Nº 135/2018/CCPI/SPO-ANAC (SEI nº
1415059).

39. Despacho (SEI nº 1539376) de encaminhamento de processo administrativo.

40. Despacho (SEI nº 1575791) de aferição de tempestividade.

41. Despacho (SEI nº 1724606) de distribuição para deliberação.

 

42. É o relatório.

 

PRELIMINARES

 

43. Regularidade Processual

43.1. O interessado foi regularmente notificado do Auto de Infração, tendo apresentado sua
Defesa. Após ser notificado da decisão de primeira instância, o interessado apresentou recurso.

43.2. Desta 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.

 

MÉRITO

 

44. Fundamentação da matéria: Realizar voos com habilitação MLTE vencida.

44.1. No AI nº 000514/2017 a infração foi capitulada na alínea "d" do inciso II do art. 302 do
CBA c/c item 91.5(a)(3) do RBHA 91.

44.2. Segue o previsto na alínea "d" do inciso II do art. 302 do CBA:

CBA

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

(...)

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

(...)

d) tripular aeronave com certificado de habilitação técnica ou de capacidade física vencidos, ou
exercer a bordo função para a qual não esteja devidamente licenciado ou cuja licença esteja
expirada;

(...)

44.3. Segue o estabelecido no item 91.5(a)(3) do RBHA 91:

RBHA 91

91.5 - REQUISITOS PARA TRIPULAÇÕES

(a) Nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil registrada no Brasil, a menos que:

(...)

(3) a operação seja conduzida por tripulantes adequadamente qualificados para a aeronave e para
a função que exercem a bordo e detentores de certificado de capacidade física válidos.

(...)

44.4. Diante do exposto, verifica-se a subsunção dos fatos descritos no AI nº 000514/2017 ao
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enquadramento estabelecido na alínea "d" do inciso II do art. 302 do CBA c/c item 91.5(a)(3) do RBHA
91.

 

45. Alegações do interessado e enfrentamento dos argumentos de defesa

45.1. Junto à Defesa o interessado apresenta o Ofício nº 004/2017-AMP da Escola de Aviação
Civil AMP, que informa que encaminha documentos que comprovam o equívoco da ANAC quanto
aos processos de recheque de habilitação MLTE/IFR realizados por tal Escola no ano de 2014. Alega
que o problema surgiu devido a uma interpretação que solicitava que os recheques só poderiam ser
realizados por examinadores que fizessem parte do quadro de Escolas que possuíssem o curso prático de
MLTE homologado. É informado que a escola é homologada desde o ano de 2013 para ministrar tal
curso, porém não existe homologação específica para o mesmo. Com relação a estas alegações, é
importante observar que as irregularidades descritas no AI nº 000514/2017 se referem à realização de
voos pelo Sr. José Ernesto Martinez com sua habilitação MLTE vencida. Assim, não é objeto de apuração
do presente processo a averiguação se a referida Escola obtinha autorização relativa a tal habilitação.
Desta forma, tais alegações não tem o condão de afastar os atos tidos como infracionais reportados pela
fiscalização.

45.2. Informa que o Sr José Ernesto Martinez realizou o voo de recheque no prazo correto e seu
processo foi analisado várias vezes, sendo atribuída a licença provisória. Esclarece que após vários
retornos do processo, foram orientados e refizeram um novo voo e processo, sendo finalizado com
sucesso. Quanto a estas alegações é necessário considerar que a autuação é ato administrativo que possui
em seu favor presunção de legitimidade e veracidade e cabe ao interessado a demonstração dos fatos que
alega, nos termos do art. 36 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, conforme apresentado a seguir.

Lei nº 9.784/1999

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

45.3. Assim, é relevante destacar que a mera alegação do interessado destituída da necessária
prova não tem o condão de afastar a presunção de veracidade que favorece o ato da Administração.
Diante do exposto, é necessário considerar que a fiscalização junta documentação aos autos em que é
informado que a habilitação MLTE do interessado estava inválida no período de 08/05/2014 a
20/05/2014. Neste sentido, o interessado não apresenta comprovações de que a habilitação em questão
estava válida nas datas de 17 e 18/05/2014.

45.4. Quanto ao item que foi destacado do Ofício Circular nº 01/2015/GTOF/GCOI/SPO-
ANAC, que informa que um piloto poderá ser credenciado como Examinador de um escola de aviação
civil para realizar cheques para obtenção e para revalidação da habilitação de classe MLTE, desde que a
escola seja operadora de aeronaves da categoria PRI, classe MLTE, independentemente de possuir, ou
não, aprovação do curso prático do MLTE, é necessário considerar que tal disposição do Ofício é
referente ao credenciamento de piloto como Examinador em uma escola, não estabelecendo, entretanto,
que não é necessária a revalidação da habilitação MLTE pelo autuado. 

45.5. Assevera que não cometeu qualquer conduta infracional, não desrespeitou as normas e
regras da aviação civil, uma vez que é um piloto experiente, responsável e cumpridor da lei.  Contudo, tal
alegação não tem o condão de afastar o que foi reportado pela fiscalização no AI nº 000514/2017.

45.6. Afirma que não operou a aeronave supra mencionada com a habilitação MLTE vencida.
Informa que, conforme consta dos documentos já encartados neste processo, o Recorrente realizou
regularmente o voo de recheque junto à AMP Escola de Aviação Civil Ltda. na data de 13/12/2017, e que
cuja comprovação e documentação foi regularmente enviada à ANAC (protocolo 0006513247201445).
Apesar de informar que não operou aeronave com a habilitação MLTE vencida, é importante observar
que o interessado não apresenta comprovação de sua alegação. Assim, conforme já exposto, a mera
alegação do interessado destituída da necessária prova não tem o condão de afastar a presunção de
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veracidade que favorece o ato da Administração. A autuação é ato administrativo que possui em seu favor
presunção de legitimidade e veracidade e cabe ao interessado a demonstração dos fatos que alega, nos
termos do art. 36 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Neste sentido, observa-se que o interessado informa a realização do voo de recheque
junto à AMP Escola na data de 13/12/2017, data posterior às datas dos atos tidos como infracionais.
Vislumbra-se que, possivelmente, o interessado desejava citar a data de 13/12/2013, que teria relação com
o processo 00065.013247/2014-45, porém, ainda assim, o interessado não traz comprovações de que o
conteúdo de tal processo demonstre que sua habilitação MLTE estava válida nas datas de 17 e 18 de maio
de 2014.

45.7. Alega que não estava com a habilitação vencida quando operou a aeronave nos voos
constantes do Auto de Infração 000514/2017, pois realizou o voo de recheque em data anterior
(13/12/2017) e até as datas dos voos o processo de renovação ainda não havia sido concluído pela
ANAC, cuja responsabilidade pela demora não pode ser atribuída ao Recorrente. Novamente o
interessado faz referência à data de 13/12/2017, podendo se depreender que o mesmo intencionaria citar a
data de 13/12/2013, entretanto, conforme já exposto o interessado não comprova que o referido voo de
recheque demonstraria que a habilitação MLTE estaria válida nos voos realizados pelo mesmo nas datas
de 17 e 18 de maio de 2014. Ademais, quanto à alegação de que o processo de renovação não havia sido
concluída e que a responsabilidade não pode ser atribuída ao Recorrente, deve ser considerado que não
restou demonstrado que houve demora da ANAC para análise e conclusão do processo, visto que de
acordo com o extrato da tela do sistema constante do arquivo SEI nº 13987081 identifica-se registro de
indeferimento de processo do interessado. Além disso, independentemente do prazo para análise do
processo, o interessado não poderia operar aeronave para a qual é requerida habilitação MLTE sem que a
sua respectiva habilitação estivesse válida.

45.8. Dispõe que tanto é que estava regular com a sua habilitação MLTE que antes de cada
voo foi passado o respectivo plano de voo, sua habilitação foi consultada e o voo devidamente liberado.
Acrescenta que posteriormente, o processo de renovação do Recorrente foi indeferido sob o fundamento
de que a AMP Escola de Aviação Civil não possuía curso homologado de MLTE e o Credenciador José
Marcelo Morandi não estaria autorizado a realizar cheques de MLTE. Informa que a escola de aviação
estava devidamente homologada pela ANAC, conforme Certificado de Autorização para Funcionamento
de Escolas de Aviação Civil, n° 375/ANAC-SSO, de 11 de janeiro de 2013. Com relação a estas
alegação, observa-se que novamente o interessado afirma que sua habilitação MLTE estava regular, no
entanto, não apresenta comprovações para respaldar tal informação. Além disso, quanto às alegações que
visam demonstrar que a Escola estava homologada pela ANAC, deve ser considerado que as mesmas não
são pertinentes para afastar as irregularidades reportadas no AI nº 000514/2017, visto que as mesmas são
referentes à realização de voos pelo piloto com habilitação vencida, e não a respeito da certificação da
referida Escola.  

45.9. Informa que o piloto e instrutor José Marcelo Morandi possui habilitação tanto para pilotar
quanto para ser instrutor/checador do tipo MNTE, MLTE, IFRA e INVA, conforme Ofícios
2015/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO-ANAC, 2233/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO. No entanto, os atos
tidos como infracionais apurados no presente processo não dizem respeito à habilitação do referido
instrutor/checador. Além disso, apenas a título de esclarecimento, conforme documentação juntada aos
autos em função de Diligência realizada pelo setor de primeira instância, se observa do documento
constante do arquivo SEI nº 1200454 que a habilitação MLTE consta para o Sr. José Carlos Morandi a
partir da data de 29/04/2015, data esta posterior às datas dos voos reportados no Auto de Infração nº
000514/2017.

45.10. Esclarece que o curso MLTE (curso para piloto de multimotores) é uma habilitação que o
piloto de avião realiza dentro das licenças dos Cursos PP e PC (item 61.79 e 61.81 do RBHA 61), para o
qual tanto a Escola quanto o Instrutor estavam devidamente credenciados. Quanto à esta alegação
verifica-se que, de fato, de acordo com o estabelecido na seção 61.5 do RBAC (Regulamento Brasileiro
de Aviação Civil) 61, em vigor à época, são concedidas licenças para as funções de piloto privado e piloto
comercial, dentro outras. Além disso, dentre as habilitações de classe que podem ser averbadas nas
licenças de piloto está a de avião multimotor terrestre, que corresponde à habilitação denominada MLTE.
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No entanto, o fato de o piloto ter as referidas licenças não garante que o mesmo tenha todas as
habilitações previstas/possíveis para a respectiva licença. Adicionalmente, mais uma vez esclarece-se que
não é o objeto de apuração do presente processo a certificação da Escola e do instrutor, até porque o fato
de a escola e o instrutor serem possivelmente certificados não garante que o Autuado tinha a habilitação
requerida nas datas de 17 e 18 de maio de 2014.   

45.11. Reitera que tanto a Escola de Aviação quanto o Instrutor estavam devidamente licenciados,
homologados e habilitados perante a ANAC, para ofertar cursos e instruções de voo para formação de
pilotos e cumpriram rigorosamente com os requisitos constantes do Regulamento Brasileiro de
Homologação Aeronáutica 61 (RBHA 61). Novamente, cabe esclarecer que o fato da escola e o instrutor
eventualmente cumprirem com os requisitos não é suficiente para demonstrar que o Autuado estava com a
habilitação requerida válida nas situações reportadas pela fiscalização.

45.12. Informa que o Certificado de Aeronavegabilidade do avião PT-ETB, modelo EMB-810C,
aeronave do tipo multi-motor (MLTE), estava devidamente registrado na categoria PRI (privado de
instrução) em nome de Morandi & Morandi Escola de Aviação Ltda. No entanto, o interessado não
demonstra que sua habilitação MLTE foi revalidada e estava válida nas datas de 17 e 18 de maio de 2014.

45.13. Informa que complementando os documentos anteriores, o Oficio
2015/2013/ESC/GPEL/GGAG/SSO-ANAC faz a seguinte observação "...o Sr. José Marcelo Morandi
foi credenciado como Examinador, até 02 de outubro de 2015, para cheques de PP-A, PC-A e habilitação
IFRA (inicial), nas aeronaves operadas pela AMP Escola de Aviação Civil.". Informa que a AMP Escola
de Aviação Ltda, por meio do ofício acima referido, credenciou o instrutor José Marcelo Morandi para
cheques nas aeronaves operadas pela Impetrante, dentre elas a PT-ETB, comprovadamente uma MLTE.
Contudo, os atos infracionais apurados, decorrentes do que foi descrito no Auto de Infração nº
000514/2017 não se referem à certificação do instrutor, mas sim ao fato de a habilitação MLTE não estar
válida nas datas de 17 e 18 de maio de 2014 e o interessado ter operador por cinco vezes aeronave para a
qual é requerida tal habilitação.  

45.14. Alega que não existe homologação ou curso específico para MLTE, nem mesmo norma
que o regulamente, uma vez que está inserido nos cursos PP e PC, o que considera que comprova a
regularidade do recheque e avaliação realizada pelo Recorrente junto à AMP Escola de Aviação Ltda.
Todavia, conforme esclarecido, a habilitação MLTE é uma das habilitações de classe dentre as que podem
ser averbadas nas licenças de pilotos. Desta forma, o fato de deter as licenças de piloto privado e piloto
comercial não garante necessariamente que a habilitação MLTE estava válida nas ocasiões em questão.

45.15. Consigna que a regularidade da AMP Escola de Aviação Ltda. e, por conseqüência, do
voo de recheque do Recorrente, devidamente comprovada por meio do Ofício n°
689/2015/GTOF/GCOI/SPO-ANAC, que  considera que revelou ser desnecessária a homologação
específica para curso de multimotor. No entanto, deve ser observado que o referido ofício é posterior às
datas das irregularidades descritas no Auto de Infração nº 000514/2017. Além disso, independentemente
de ser desnecessário para a Escola a homologação específica do curso de multimotor, isto não isenta o
piloto de ter a sua habilitação MLTE válida quando da operação de aeronave para a qual seja requerida tal
tipo de habilitação.

45.16. Argumenta que não pode o Recorrente ser penalizado por ato que não praticou ou não é de
sua responsabilidade, vez que realizou voo de recheque antes do vencimento de sua habilitação e antes
dos voos constantes do Auto de Infração, e que realizou em Escola de Aviação que comprovou estar
homologada e autorizada a proceder com o exame, bem como não é responsável pela demora da ANAC
na análise dos processos de habilitação. No entanto, tais alegações do interessado não podem ser
acolhidas, na medida que o mesmo não comprova que estivesse, de fato, com sua habilitação MLTE
válida nas datas de 17 e 18 de maio de 2014.

45.17. Considera que resta comprovado que o Recorrente não operou aeronave com habilitação
vencida, visto que o seu processo de habilitação estava sob análise junto à ANAC, bem não desrespeitou
qualquer norma ou regra da aviação civil. Requer que seja dado provimento integral ao Recurso para o
fim de anular o Auto de Infração 000514/2017 e afastar a penalidades que foram impostas ao Recorrente.
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Contudo, deve ser afastada tala alegação, em virtude de o fato de o processo estar sob análise junto à
ANAC não é equivalente a ter a habilitação requerida válida. Desta forma, não pode ser atendido o
requerimento do interessado no que tange ao pedido de provimento integral de seu Recurso.

45.18. Afirma que restando comprovadas as irregularidades e as inconsistências do Auto de
Infração 000514/2017, assim como a impossibilidade de cometimento das condutas infracionais, requer
que seja admitido e processado o Recurso, dando-lhe integral provimento, para o fim de que: sejam
acolhidos os argumentos fáticos e jurídicos mencionados, determinando o cancelamento do Auto de
Infração 000514/2017; seja afastada a penalização de pagamento das multas que totalizam R$ 6.000,00
(seis mil reais); efeito suspensivo do Recurso. Todavia, não é possível atender a tais requerimentos do
interessado. Quanto à menção ao efeito suspensivo é importante observar que o crédito de multa
nº 662466189 está cadastrado no SIGEC com a situação "RE2", que configura na situação de recurso em
segunda instância com efeito suspensivo, em virtude de a situação "RE2N" ser aquela equivalente ao
recurso em segunda instância sem efeito suspensivo.

45.19. As manifestações do interessado não foram suficientes para afastar a aplicação da sanção
administrativa quanto ao ato infracional praticado.

 

DO ENQUADRAMENTO E DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO

46. Pelo exposto, houve, de fato, violação à legislação, com a prática de infração cuja autuação
no AI nº 000514/2017 está fundamentada na alínea "d" do inciso II do art. 302 do CBA c/c item
91.5(a)(3) do RBHA 91, restando analisar a adequação do valor da multa aplicada, que, segundo o que
dispõe o CBA, deve refletir a gravidade da infração (Lei nº 7.565/86, art. 295).

47. Nesse contexto, é válido observar que o valor da multa imposta pela autoridade competente
– R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para cada voo citado no Auto de Infração nº 000514/2017,
totalizando o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), foi fixado dentro dos limites previstos na Resolução nº
25/2008, em vigor à época, para a capitulação da infração na alínea "d" do inciso II do art. 302 do CBA,
Lei n° 7.565, de 19/12/1986. 

48. Observa-se que o art. 22 da Resolução ANAC n° 25 e o art. 58 da Instrução Normativa
(IN) ANAC nº 08 definiam que, para efeito de aplicação de penalidades, seriam consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes, sendo estas situações dispostas nos §1° e §2° destes mesmos
artigos.

49. Destaca-se que, com base na tabela de infrações da Resolução ANAC n° 25/2008, Anexo
I, Tabela II – INFRAÇÕES IMPUTÁVEIS A AERONAUTAS E AEROVIÁRIOS OU
OPERADORES DE AERONAVES, COD "AHV", em vigor à época, o valor da multa poderia ser
imputado em R$ 1.200,00 (grau mínimo), R$ 2.100,00 (grau médio) ou R$ 3.000,00 (grau máximo).
Conforme o disposto no artigo 57 da IN ANAC nº 08/2008, a penalidade de multa será calculada a partir
do valor intermediário. Assim, nos casos em há mais atenuantes do que agravantes, deve ser aplicado o
valor mínimo da tabela em anexo à Resolução ANAC nº 25/2008, em vigor à época.

 

50. Circunstâncias Atenuantes

50.1. Não considero possível aplicar as circunstâncias atenuantes previstas nos incisos I e
II do §1º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472/2018.

50.2. Com relação à circunstância atenuante prevista no inciso III do §1º do art. 36 da Resolução
ANAC nº 472/2018, considero que a mesma deve ser aplicada em função do que é demonstrado no
extrato do SIGEC, constante do documento SEI nº 4047478.
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51. Circunstâncias Agravantes

51.1. Não considero possível aplicar quaisquer das circunstâncias agravantes dispostas nos
incisos do §2º do art. 36 da Resolução ANAC nº 472/2018.

 

52. Sanção a Ser Aplicada em Definitivo

52.1. Dessa forma, considerando nos autos a existência de uma circunstância atenuante
e inexistência de circunstâncias agravantes, a multa deve ser aplicada em seu grau mínimo, no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) para cada infração (5 voos) descrita no Auto de Infração nº 000514/2017,
totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

 

CONCLUSÃO

53. Pelo exposto, sugiro NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO-SE a multa
aplicada pela autoridade competente da primeira instância administrativa no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) para cada infração (5 voos) descrita no Auto de Infração nº 000514/2017, totalizando o
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

54. Foi observado que no SIGEC para o crédito de multa nº 662466189 no campo "Data
Infração" consta a data de 03/04/2017, no entanto, no AI nº 000514/2017 é descrito que as infrações são
relativas às datas de 17 e 18 de maio de 2014, devendo constar tais datas no referido campo no SIGEC. 

 

É a proposta de Decisão. Submete-se ao crivo do decisor.

 

 

DANIELLA DA SILVA MACEDO GUERREIRO
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL

SIAPE 1650801

 

Documento assinado eletronicamente por Daniella da Silva Macedo Guerreiro, Especialista
em Regulação de Aviação Civil, em 18/02/2020, às 14:34, 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 4040894 e o
código CRC 0FCC87AD.

Referência: Processo nº 00066.507450/2017-11 SEI nº 4040894
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SIGEC :: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CRÉDITOS

Atalhos do Sistema:

Usuário: daniella.silva

Dados da consulta Consulta

Extrato de Lançamentos

Nome da Entidade: JOSE ERNESTO MARTINEZ Nº ANAC: 30003532674 

CNPJ/CPF: 72686502800  CADIN: Não 

Div. Ativa: Não Tipo Usuário: Integral  UF: SP 

End. Sede: RUA MARIA FERNANDES, 259 - Bairro: JARDIM ALTO DA BOA VISTA Município: PRESIDENTE PRUDENTE 

CEP: 19053390 

Créditos Inscritos no CADIN 

Não Existem Créditos inscritos no CADIN para este Número ANAC 

Receita Nº Processo Nº Auto Infração 
Processo

SEI 
Data

Vencimento 
Data

Infração 
Valor

Original 
Data do

Pagamento 
Valor
Pago 

Valor
Utilizado 

Chave Situação 
Valor

Débito (R$) 

     2081 662466189 000514/2017 00066.507450/2017 23/02/2018 03/04/2017 R$ 6 000,00 0,00 0,00 RE2 0,00 

Totais em 18/02/2020 (em reais): 6 000,00 0,00 0,00 0,00 

Legenda do Campo Situação 

 AD3 - RECURSO ADMITIDO EM 3ª INSTÂNCIA 
  AD3N - RECURSO ADMITIDO EM 3ª INSTÂNCIA SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  CA - CANCELADO 
  CAN - CANCELADO 
  CAN-P - CANCELADO POR PRESCRIÇÃO 
  CD - CADIN 
  CP - CRÉDITO À PROCURADORIA 
  DA - DÍVIDA ATIVA 
  DC1 - DECIDIDO EM 1ª INSTÂNCIA, MAS AINDA AGUARDANDO CIÊNCIA 
  DC2 - DECIDIDO EM 2ª INSTÂNCIA, MAS AGUARDANDO CIÊNCIA 
  DC3 - DECIDIDO EM 3ª INSTÂNCIA, MAS AGUARDANDO CIÊNCIA 
  DG2 - DILIGÊNCIAS POR INICIATIVA DA 2ª INSTÂNCIA 
  DG3 - DILIGÊNCIAS POR INICIATIVA DA 3ª INSTÂNCIA 
  EF - EXECUÇÃO FISCAL 
  GDE - GARANTIA DA EXECUÇÃO POR DEPÓSITO JUDICIAL 
  GPE - GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA REGULAR E SUFICIENTE 
  IN3 - RECURSO NÃO FOI ADMITIDO A 3ª INSTÂNCIA 
  INR - REVISÃO A PEDIDO OU POR INICIATIVA DA ANAC NÃO FOI ADMITIDA 
  IT2 - PUNIDO PQ RECURSO EM 2ª FOI INTEMPESTIVO 
  IT3 - PUNIDO PQ RECURSO EM 3ª INSTÂNCIA FOI INTEMPESTIVO 
  ITD - RECURSO EM 2ª INSTÂNCIA INTEMPESTIVO, MAS AINDA AGUARDANDO CIÊNCIA DO INFRATOR 
  ITDN - RECURSO EM 2ª INSTÂNCIA INTEMPESTIVO, MAS AINDA AGUARDANDO CIÊNCIA DO INFRATOR, SEM EFEITO SUSPENSIVO
  ITT - RECURSO EM 3ª INSTÂNCIA INTEMPESTIVO, MAS AINDA AGUARDANDO CIÊNCIA DO INFRATOR 
  PC - PARCELADO 

 PG - QUITADO 
  PGDJ – QUITADO DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA 
  PP - PARCELADO PELA PROCURADORIA 
  PU - PUNIDO 
  PU1 - PUNIDO 1ª INSTÂNCIA 
  PU2 - PUNIDO 2ª INSTÂNCIA 
  PU3 - PUNIDO 3ª INSTÂNCIA 
  RAN - PROCESSO EM REVISÃO POR INICIATIVA DA ANAC 
  RANS - PROCESSO EM REVISÃO POR INICIATIVA DA ANAC SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  RE - RECURSO 
  RE2 - RECURSO DE 2ª INSTÂNCIA 
  RE2N - RECURSO DE 2ª INSTÂNCIA SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  RE3 - RECURSO DE 3ª INSTÂNCIA 
  RE3N - RECURSO DE 3ª INSTÂNCIA SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  REN - RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  RS - RECURSO SUPERIOR 
  RSN - RECURSO SUPERIOR SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  RVS - PROCESSO EM REVISÃO POR INICIATIVA DO INTERESSADO 
  RVSN - PROCESSO EM REVISÃO POR INICIATIVA DO INTERESSADO SEM EFEITO SUSPENSIVO 
  RVT - REVISTO 
  SDE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DEPÓSITO JUDICIAL 
  SDJ - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL 
  SUS-P - SUSPENSO POR PRESCRIÇÃO 
  SUS-PEX - SUSPENSO POR PRESCRIÇÃO - PARCELAMENTO CANCELADO 
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AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
JULGAMENTO ASJIN - JULG ASJIN

DECISÃO MONOCRÁTICA DE 2ª INSTÂNCIA Nº 120/2020
PROCESSO Nº 00066.507450/2017-11
INTERESSADO: José Ernesto Martinez

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2020.

 

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JOSÉ ERNESTO MARTINEZ, CPF
72686502800, contra decisão de 1ª Instância da Superintendência de Padrões Operacionais -
SPO,  proferida dia 02/01/2018, que aplicou multa no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para
cada um dos cinco voos citados no Auto de Infração nº 000514/2017, resultando num valor total de multa
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela prática de realizar voos com habilitação MLTE vencida. A infração
descrita ficou capitulada na alínea "d" do inciso II do art. 302 da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica - CBA) c/c item 91.5(a)(3) do RBHA (Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica) 91.

2. Por celeridade processual e, com fundamento no artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999,
ratifico os argumentos trazidos na proposta de decisão [Parecer 130/2020/JULG ASJIN/ASJIN – SEI nº
4040894], ressaltando que embora a Resolução nº 472/2018 tenha revogado a Resolução ANAC nº
25/2008 e a IN ANAC nº 8, de 2008, também estabeleceu em seu artigo 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 07/03/2017, e nº 1.518, de 14/05/2018, 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:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por JOSÉ ERNESTO MARTINEZ, CPF
72686502800, ao entendimento de que restou configurada a prática de infração
descrita no Auto de Infração nº 000514/2017, capitulada na alínea "d" do inciso II do art.
302 da Lei nº 7.565/1986 c/c item 91.5(a)(3) do RBHA 91, MANTENDO a multa aplicada
em primeira instância administrativa no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para
cada um dos cinco voos citados no Auto de Infração nº 000514/2017, resultando num valor
total de multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela prática de realizar voos com habilitação
MLTE vencida, considerando nos autos a inexistência de circunstâncias agravantes e
existência de uma circunstância atenuante, referente
ao Processo Administrativo Sancionador nº 00066.507450/2017-11 e ao crédito de
multa 662466189.

 

 

À Secretaria.

Notifique-se.

Publique-se

 

Cássio Castro Dias da Silva
SIAPE 1467237

Presidente da Turma Recursal do Rio de Janeiro
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Documento assinado eletronicamente por Cassio Castro Dias da Silva, Presidente de
Turma, em 21/02/2020, às 18:22, 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 4049142 e o
código CRC 6594D5F7.

Referência: Processo nº 00066.507450/2017-11 SEI nº 4049142
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