
EXMO(A).  SENHOR(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL DA ___ª VARA

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ,  pelo

Procurador  da  República  que  esta  subscreve,  em  exercício  na

Procuradoria  da  República  em  Goiás,  no  uso  das  suas  atribuições

constitucionais e legais, vem, à presença de V. Exa.,  promover:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

     COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR

em face da:

AGÊNCIA NACIONAL  DE AVIAÇÃO CIVIL -  ANAC ,

com  sede  no  Setor  Comercial  Sul,  Quadra  9,  Lote  C,  Torre  A,  7º  andar,

Edifício Parque Cidade Corporate, CEP: 70308-200, Brasíl ia/DF;

1 – INTROITO

Esta  ação  civi l  pública  tem  suporte  nos  elementos

acostados ao inquérito civi l  nº 1.18.000.002707/2012-11, instaurado nesta

Procuradoria  da  República,  visando  apurar  eventuais  ações  e  omissões
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ilícitas  da  ANAC ,  quanto  aos  procedimentos  de  inspeção  e   f iscalização

adotados por essa agência para expedição de l icenças para novos pilotos

comandarem voos comerciais no Brasil  (anexo I).

Com  efeito,  esta  demanda  tem  por  objetivo  lograr

provimento  judicial  que  imponha  à  ré  condutas  consistentes  em

resguardar  que  os  exames  de  suficiência  de  pilotos  sejam  realizados

por  INSPACs  ou  examinadores  credenciados  que  sejam

especificamente  habil i tados  no  particular  t ipo  de  aeronave;  além  de

preservar  a  segurança  aeronáutica  e  proteger  a  vida ,  a  integridade

física  e  patrimonial  dos  usuários  e  profissionais  do  serviço  aeronáutico,

buscando, ainda, evitar a ocorrência de acidentes aéreos .

2 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A  fixação  da  competência  da  Justiça  Federal  no

caso em tela decorre da natureza jurídica do ocupante do polo passivo da

presente demanda. Com efeito,  a Constituição Federal  adotou, ao lado de

outros, o critério intuitu personae  para a fixação dessa competência.

Logo,  tratando-se  de  ação  movida  em  desfavor  de

entidade  autárquica  criada  pela  União ,  exsurge  a  competência  da

Justiça  Federal  para  o  processo  e  o  julgamento  do  pleito,  com  base  na

Constituição Federal, artigo 109, inciso I.

Ainda,  verif ica-se  que  a  competência  da  Justiça

Federal,  também,  está  fundamentada  no  evidente  interesse  da  União,

visto  que  a  ela  compete  o  controle  da  navegação  aérea,  conforme

preceitua o artigo 21, inciso XII,  alínea “c” da Constituição Federal.

O  objetivo  precípuo  desta  ação  é  justamente  a

manutenção  da  segurança  para  a  navegação  aérea ,  indiscutivelmente,

de interesse da União.
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Além  do  mais,  a  só  presença  do  MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL  no  polo  ativo  é  causa  bastante  da  competência

deste Juízo1.

3 – LEGITIMIDADE PASSIVA

A  legitimidade  passiva  da  ANAC  decorre  da

prática  de  atos  perpetrados  por  essa  agência,  no  sentido  de  realizar

procedimentos de avaliação de pilotos sem observar as diretivas técnicas,

especificamente  a  falta  de  habilitação  específica  de  examinadores  no

particular tipo de aeronave ,  em grau, no mínimo, igual aos examinandos

submetidos à inspeção ou supervisão.

Dessarte,  nota-se  que  tal  fato  fragiliza  a

segurança  aeronáutica ,  expondo  a  risco  uma  integridade  de  direitos

fundamentais ,  principalmente a vida de profissionais da aviação civil ,

usuários do serviço aéreo e sociedade em geral .

Cumpre salientar  que Agência  Nacional  de  Aviação

Civi l  –  ANAC,  criada  pela  Lei  federal  nº  11.182/2005,  é  entidade

integrante da Administração Pública federal indireta,  submetida a regime

autárquico especial , vinculada ao Ministério da Defesa.

A  agência  deve  exercer  competência  da  União,

concernente  a  regular  e  fiscalizar  as  atividades  de  aviação  civil  e  de

infraestrutura  aeronáutica  e  aeroportuária .  Assim,  ela deve observar e

implementar  as orientações, diretrizes e polít icas estabelecidas pelo

governo federal, adotando as medidas necessárias ao atendimento do

interesse público e ao desenvolvimento da aviação ,  nos  termos  dos

artigos 2º e 3º da Lei federal nº 11.182/2005.

1  CONFLITO  POSIT IVO  DE  COMPET ÊNCIA .  AÇÕES  CIVIS  PÚBLIC AS  PROPOSTAS  PELO  MINIST ÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL E  ESTADUAL.  CONSUMIDOR.  CONT INÊNCIA ENT RE  AS  AÇÕES.  POSSIBIL IDADE
DE  PROVIMENTOS  JURISDICIONAIS  CONFLITANT ES.  COMPET ÊNCIA  DA  JUST IÇA  FEDERAL.  1 .  A
presen ça  do  Min istér io  Públ ico  federal ,  órgão  da  União ,  na  re lação  jur íd ica  processual  como
autor  faz  competente  a  Just iça  Federal  para  o  processo  e  ju lgamento  da  ação  (competênc ia
' rat ion e  personae' )  consoante  o  ar t .  109,  inc iso  I ,  da  CF/88 . ( . . . )  (CC  112 .137/SP,  Re l .  M in is t ro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  ju l gado  em 24/11/2010 ,  DJe  1 /12/2010)
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Entre  as  competências  específicas  da  ANAC,

ressaltam-se:  regular  e  fiscalizar  os  serviços  aéreos ,  os  produtos  e

processos  aeronáuticos,  a  formação  e  o  treinamento  de  pessoal

especializado ,  os  serviços  auxil iares,  a  segurança  da  aviação  civil ,  a

facil i tação  do  transporte  aéreo,  a  habil i tação  de  tripulantes,  as  emissões

de  poluentes  e  o  ruído  aeronáutico,  os  sistemas  de  reservas,  a

movimentação de passageiros e carga e as demais atividades de aviação

civi l ;  proceder à homologação e emitir certi f icados, atestados, aprovações

e  autorizações,  relativos  às  atividades  de  competência  do  sistema  de

segurança  de  voo  da  aviação  civil ,  bem como licenças  de  tripulantes  e

certificados  de  habilitação  técnica  e  de  capacidade  física  e  mental,

observados os padrões e  normas por  ela  estabelecidos,  segundo o artigo

8º da Lei federal nº 11.182/2005.

Nesse  sentido,  incumbe  à  ANAC,  precipuamente ,

velar  pela  segurança  da  aviação  civil  e  da  infraestrutura

aeroportuária  e,  portanto,  assegurar  a  implementação  dos  padrões  de

segurança  operacional  e  de  segurança  da  aviação  civi l  contra  atos

il ícitos, conforme artigo 11, VIII,  do Decreto nº 5.731/2006 .

Portanto,  sendo  a  aludida  autarquia  responsável

pela  realização  de procedimentos  de  avaliação de pilotos  por  INSPACs e

examinadores  não  habil i tados  em  certo  tipo  particular  de  aeronave  e

único  sujeito  de  direito  apto  a  suportar  as  condutas  de  fazer  e  não  fazer

adiante  requeridas,  somente  em seu desfavor  é  legítimo mover  esta  ação

civi l  pública.

4  –  LEGITIMIDADE  AD  CAUSAM  DO  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL

Mirando  a  efetiva  proteção  dos  direitos

assegurados  ao  cidadão,  a  Constituição  Federal,  artigo  127,  estabelece

que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do
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regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis .

Dispõe, ainda, a Carta Magna, artigo 129, incisos II

e  III,  que  são  funções  institucionais  do  Ministério  Público:  a)  zelar  pelo

efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância

pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia ;  e  b)  promover  o inquérito  civi l  e  a

ação  civil  pública ,  para  a proteção  do  patrimônio  público e  social,  do

meio ambiente e de outros direitos difusos e coletivos .

Por sua vez,  prescreve a Lei  Complementar  federal

nº  75/93,  artigo  6º,  incisos  VII,  alíneas  “a”  e  “d”,  que  dispõe  sobre  a

organização,  as  atribuições  e  o  estatuto  do  Ministério  Público  da  União,

que compete a essa instituição promover o inquérito civil  e a ação civil

pública  para  a  defesa :  a)  dos  direitos  constitucionais ;  b)  e  de  outros

interesses  individuais  indisponíveis ,  homogêneos,  sociais,  difusos  e

coletivos.

Portanto, é insofismável  a  legitimidade ad causam

do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para manejar esta ação civi l  pública,

voltada  para  a  proteção  da  segurança  aeronáutica ,  bem  como  a

proteção  da  vida , da  integridade  física  e  patrimonial  de  profissionais

da aviação, usuários do serviço aeronáutico e sociedade em geral.

5 – MÉRITO

5.1 – FUNDAMENTOS DE FATO

Conforme  teor  de  matéria  jornalística 2,  inspetores

responsáveis  por  aplicar  exames  em pretendentes  a  obter  l icença  para

pilotar  e  comandar  voos  de  companhias  aéreas  brasileiras  estão  sendo

convocados pela ANAC para realizar  avaliações em aeronaves sobre as

quais  não  tem  domínio  teórico  e  prático ,  ou  seja ,  não  estão

2h t tp : / / g1 .g lobo.com/bras i l / no t i c ia /2012/12/anac-manda- f i sca l -que-so-conhece- boe ing-ava l ia r-novo-
p i l o to -de-a i rbus .h tm l
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habilitados  no  particular  tipo  de  avião .  Tal  prática  resta  corroborada

pela  ANAC  através  de  ofício  nº  98/2013/DIR-P,  encaminhado  a  esta

Procuradoria  da  República,  no  inquérito  civi l  nº  1.18.000.002707/2012-11

(anexo 2).

A  despeito  de  asseverar  que  essa  prática  não  traz

riscos  à  segurança  aeronáutica,  alude  a  suposta  inexistência  de  pessoal

efetivo  com  habil i tação  de  tipo  válida  correspondente  a  todas  as

aeronaves que operam em território  brasileiro.  Além disso,  a  ANAC alega

que  todos  os  seus  regulamentos  estão  em  consonância  com  os  padrões

estabelecidos pela Organização da Aviação Civi l  Internacional -  OACI.

Entretanto,  a  própria  OACI  recomenda  que  os

exames de habili tação de pilotos  se  perfaçam por  inspetores  qualif icados

com  competência  específica,  ao  menos,  igual  aos  examinandos.  Do  que

se  infere  a  necessidade  de  que  os  próprios  inspetores  e  examinadores

detenham  domínio  teórico  e  prático  sobre  o  particular  tipo  de

aeronave .

Nessa  mesma  direção,  o  Centro  de  Investigação  e

Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  –  CENIPA,  órgão  central  do

Sistema  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  –

SIPAER,  expediu  a  recomendação  de  segurança  de  voo  RSV  (A)

006/2005-SERAC  2  –  determinando  a  proibição  dos  voos  de  avaliação

de perícia  por  INSPACs  que não  sejam habilitados  no equipamento a

ser  checado  e,  também,  não  atualizados  (ou  seja,  não  tenham

participado de cursos de reciclagem) (anexo 3).

Igualmente,  o  CENIPA  expediu  a  recomendação

RSV  (A)  007/2005  SERAC  2  –  determinando  que  a  ANAC  estabelecesse

um  programa  de  capacitação  dos  INSPACs  nas  diversas  aeronaves

onde  não  existia  pessoal  qualif icado  para  a  realização  segura  do  voo  de

perícia (anexo 4).
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Compreende-se,  então,  idêntica  preocupação  da

OACI  e  do  SIPAER  em  assegurar  que  o  exame  de  proficiência  de

pilotos  seja  aplicado  por  profissional  detentor  de  competência

específica  na  respectiva  aeronave ,  como  providência  necessária  para

evitar  perdas  de  vidas  e  de  material  decorrentes  de  acidentes

aeronáuticos.

Porém, confessadamente,  a própria ANAC admite a

sua  omissão  ilícita  em  cumprir  as  mencionadas  recomendações  (RSV)

editadas  pelo  CENIPA,  concorrendo,  assim,  para  a  exposição  a  riscos

de  vidas,  bens  materiais  dos  envolvidos  e  usuários  dos  serviços

aeronáuticos .  Alega,  ainda,  em  seu  favor  suposta  ausência  de  pessoal

(INSPACs e examinadores),  especificamente qualif icados em cada tipo de

aeronave.  Todavia, não se pode acolher tal  alegação, principalmente pelo

tempo mais  que  suficiente  para  que  a  autarquia  tomasse as  providências

recomendas pelo CENIPA, desde o ano de 2005.

Diante  disso,  este  órgão  ministerial  expediu  a

recomendação nº  12 ,  de 27 de agosto de 2013,  à ANAC, sugerindo:  a)  o

cumprimento   da  RSV  (A)  006/2005-SERAC  2  –    determinando  a

proibição  dos voos  de  avaliação  de perícia  por  INSPACs e  examinadores

credenciados que não sejam habili tados no equipamento a ser checado e,

também,  não  atualizados  (ou  seja,  não  tenham  participado  de  cursos  de

reciclagem);  b)  o cumprimento  da  RSV  (A)  007/2005  SERAC  2  –

determinando um programa de capacitação dos INSPACs e examinadores

credenciados nas diversas aeronaves onde não exista pessoal  qualif icado

para  a  realização  segura  do  voo  de  perícia;  c)  que  os  INSPACs  sejam

capacitados  especificamente  no  particular  tipo  de  aeronave  sobre  o

qual  conduzam  avaliação  dos  pilotos ;  e  d)  que  os  examinadores

credenciados ,  em l inhas aéreas (RBAC nº 121),  em aviação geral  (RBHA

nº  91)  e  em  táxi-aéreo  (RBAC  nº  135),  avaliem  apenas  os

procedimentos  que  envolvam  o  particular  tipo  de  aeronave  que

estejam especificamente habilitados e credenciados (anexo 5). 
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Entretanto,  a ANAC  não apresentou resposta  aos

ofícios  PR/GO  nº  5659/2013  e  7003/2013  sobre  o  acatamento  dessa

recomendação (anexo 6). 

Dessa  forma,  ante  a  ausência  de  resposta  da

ANAC,  caracterizando,  assim,  o  descumprimento  injustificado  das

requisições e recomendações do Ministério Público Federal .

Verif ica-se  omissão ilícita  da ANAC em cumprir  as

recomendações  editadas  pelo  CENIPA,  as  orientações  do  OACI,  bem

como  em  cumprir  as  requisições  ministeriais,  especialmente  a

recomendação nº 12, de 27 de agosto de 2013, do MPF.

Frise-se,  omissão  il ícita,  a  despeito  de  que  a

segurança  aeroviária  deveria  ser  prioridade  dos  órgãos ,  entidades  e

pessoas envolvidas no serviço aéreo ,  principalmente, da própria ANAC.

Enfim, consoante se vem de expor,  a  ré  fragiliza  a

segurança  aeroviária ,  expondo  a  risco  a  integridade  de  direitos

fundamentais  de  profissionais  da  aviação,  usuários  do  serviço

aeronáutico  e  sociedade  em  geral,  fragil idade  cuja  solução  depende  de

que  os  exames  de  proficiência  de  pilotos  devem-se  realizar  por

INSPACs  ou  examinadores  credenciados  que  sejam  especificamente

habilitados  no  particular  tipo  de  aeronave ,  inclusive  nos  termos  das

recomendações de  segurança  de voo  RSV (A)  006/2005-SERAC 2 e  RSV

(A) 007/2005 SERAC 2, do CENIPA (anexos 3 e 4) .

5.2 FUNDAMENTOS DE DIREITO MATERIAL

5.2.1 – Segurança da Aviação Civil  Nacional

A  Constituição  Federal  de  1988  trouxe  várias

inovações  para  o  ordenamento  jurídico  e  permitiu  a  constitucionalização

da segurança ,  que passou à categoria de direito fundamental do cidadão,

expressamente  disposto  no  caput ,  do  artigo  5º,  in  verbis:  “todos  são

iguais  perante  a lei ,  sem distinção de qualquer  natureza,  garantindo-se
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aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade

do direito  (...)  à segurança  (...)”.

In  casu,  busca-se  tutelar,  especificamente,  a

segurança  aeronáutica , cujo  objetivo  principal  é  evitar  a  ocorrência  de

eventos  que  coloquem  em  risco  a  vida ,  a  integridade  física  e  a

propriedade  dos  usuários  do  sistema  aéreo,  profissionais  do  setor  e

sociedade  em geral.  Com efeito,  dispõe  o  Decreto-lei  nº  6.780/2009,  que

aprovou  a  “Polít ica  Nacional  de  Aviação  Civi l”  -  PNAC:  o  objetivo

permanente  que  orienta  e  aprimora  as  ações  da  aviação  civil  é  a

segurança,  sendo  essa,  portanto,  pré-requisito  para  o  funcionamento

do setor.

O  conceito  de  segurança,  nos  termos  do  PNAC,

“compreende um estado permanente de garantia  da integridade física

e  patrimonial  dos  usuários  do  sistema  de  aviação  civil ”.  Ainda,  a

segurança  abrange  a  proteção  contra  atos  il ícitos  e  a  segurança

operacional  que  são  objetivos  permanentes  nas  atividades  de  aviação

civi l3.

Os  atores  do  sistema,  segundo  o  PNAC,  devem

atuar de forma coordenada,  dentro de suas atribuições ,  para assegurar

a  implementação  do  maior  grau  praticável  de  segurança  na  adequada

prestação do serviço de transporte aéreo.

O  PNAC  enuncia,  ainda,  ações  gerais  afetas  à

necessidade  de  garantir  a  segurança  da  aviação  civi l ,  dentre  elas:

promover  a  permanente atualização e  aperfeiçoamento  da  legislação,

incorporando ,  quando  praticável,  as  normas  e  procedimentos  e  as

práticas  recomendadas ,  emitidas  pela  Organização  de  Aviação  Civil

Internacional  (OACI)  ou  decorrentes  de  outros  tratados,  convenções  e

atos internacionais,  dos quais o Brasil  seja parte;  garantir  a melhoria da

segurança  por  meio  de  fiscalização  e  constante  aperfeiçoamento  de

padrões  operacionais ;  ampliar  a  conscientização  pública  sobre
3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6780.htm
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prevenção  de  acidentes  aeronáuticos  e  a  proteção  contra  atos  il ícitos;

promover  a  melhoria  da  segurança  por  meio  do  constante

aperfeiçoamento de ações e fiscalização da manutenção dos padrões

operacionais ,  assim  como  a  busca  pela  consecução  dos  objetivos  e  das

metas  de  segurança  estabelecidas;  aprimorar  os  sistemas  brasileiros  de

segurança,  integrando as  suas premissas e mecanismos ao planejamento

dos órgãos e entidades do setor;  promover a formação ,  a capacitação e

a atualização dos  profissionais , de  forma a  garantir  a  implementação

adequada  de  medidas  em  proveito  da  segurança  e  aprimorar  a

proteção  contra  atos  i l ícitos  em  todos  os  elos  do  Sistema  de  Aviação

Civi l ,  mediante  a  concepção  de  medidas  proativas,  que  levem  em  conta

os  conceitos  de  facil i tação,  principalmente  no  que  tange  a  aplicação  de

novas  tecnologias  para  o  processamento  de  passageiros,  suas  bagagens

e carga aérea.  

Noutro  passo,  a  Convenção  sobre  Aviação  Civil

Internacional ,  concluída  em  7/12/1944,  na  cidade  de  Chicago  (EUA),  e

promulgada  no  Brasil  em  27/8/1946,  através  do  Decreto  nº  21.713,  tem

como norte o estabelecimento de normas de caráter geral,  disciplinando a

aviação civi l  internacional 4 .

Diante  disso,  a  República  Federativa  do  Brasil  se

obrigou  a  manter  padrões  de  segurança  no  transporte  aéreo

internacional,  sendo  que  o  tratado  diz  respeito  à  matéria  de  norma

infraconstitucional  vigente.  Logo,  nada  mais  justo  e  coerente  que  a

aviação civi l  interna,  util izada,  majoritariamente,  por cidadãos brasileiros,

goze,  no  mínimo,  segundo  o  princípio  da  isonomia,  de  tais  padrões,  aos

quais o Brasil,  voluntariamente, aderiu.

Ainda  sobre  a  segurança  do  serviço  aéreo,  a

regulamentação  do  Decreto  nº  7.168/2010,  que  dispôs  sobre  “Programa

4   Decre to  nº  21 .713/46:
Preâmbulo  -  “ Os  Governos  aba ixo  ass inados  tendo  concordado  em  cer tos  pr inc íp ios  e  entend imentos
para  que  a  av iação  c i v i l  i n te rnac i ona l  se  desenvo lva  de  maneira  segura  e  s i s temát i ca ,  e  que  os
serv i ços  de  t ranspor te  aéreo  in ternac i ona l ,  se  es tabe leçam  numa  base  de  igua ldade  de  opor tun idades ,
f unc ionem  ef i caz  e  economicamen te ,  conc luem  a presente  Convenção  com es te  ob je t i vo . ”
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Nacional  de  Segurança  da  Aviação  Civil  Contra  Atos  de  Interferência

Ilícita ”  –  PNAVSEC,  é  bastante  elucidativa.   Conforme  o  artigo  7º  do

referido  decreto,  constituem  responsabil idades  da  ANAC:  “ regular  e

fiscalizar  a  segurança  da  aviação  civil ”.  Assim,  a  autarquia  deve

observar  e  implementar  as  orientações,  diretrizes  e  polít icas

estabelecidas pelo  governo  federal,  adotando as  medidas necessárias  ao

atendimento do interesse público e ao desenvolvimento da aviação.

Consta  pois,  do  sítio  eletrônico  da  ANAC 5,  que  a

sua  atividade  regulatória  divide-se  em  duas  vertentes:  a  regulação

técnica  e  a  regulação  econômica.  A  regulação  técnica  busca ,

principalmente,  a  garantia  da  segurança  aos  passageiros  e  usuários

da  aviação  civil ,  por  meio  de  regulamentos  que  tratam  sobre  a

certi f icação  e  fiscalização  da  indústria.  Isso  decorre  da  necessidade  das

operações  aéreas  cumprirem  rígidos  requisitos  de  segurança  e  de

treinamento  de  mão  de  obra .  Já  a  regulação  econômica  refere-se  ao

monitoramento  e  possíveis  intervenções no  mercado  de  modo a  buscar  a

máxima eficiência .  Para tanto,  são emitidos regulamentos que abrangem

não  somente  as  empresas  aéreas,  mas,  também,  os  operadores  de

aeródromos.

Nesse  sentido,  a  ANAC  editou  os  Regulamentos

Brasileiros  de  Aviação  Civi l :  RBAC  nº  121,  aprovado  pela  resolução  nº

266,  de  5  de  março  de  2013,  publicada  no  Diário  Oficial  da  União  nº  46,

S/1,  p.  7,  de  8/3/2013,  que  estabelece  os  requisitos  operacionais  para

operações  domésticas,  de  bandeira  e  suplementares;  RBAC  nº  142,

aprovado pela resolução ANAC nº  232,  de 30 de maio de 2012,  publicada

no  Diário  Oficial  da  União  nº  105,  de  31  de  maio  de  2012,  Seção  1,

páginas  42-43,  que  dispõem  acerca  da  certi f icação  e  os  requisitos

operacionais para os centros de treinamento de aviação civi l .

5.2.1.1  Procedimentos  que  devem  ser

observados  em  exames  de  proficiência  de  pilotos,  incluindo  a

5 ht tp : / /www.anac .gov.br /Ar ea.aspx?t tCD_CHAVE= 7
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fiscalização  exercida  pelo  pessoal  que  a  autoridade  aeronáutica

credenciar 

Conforme disposto na Subparte N do RBAC nº 121,

os  procedimentos  de  avaliação,  chamados  exames  de  proficiência ,

devem ser realizados após o  cumprimento satisfatório de um programa

de treinamento ministrado , este regulado pelo RBAC nº 142.

Dessa  forma,  o  artigo  197  da  Lei  federal  nº

7.565/86, dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica: “ a fiscalização

será exercida pelo pessoal que a autoridade aeronáutica credenciar ”6.

Assim,  são  duas  as  categorias  de  profissionais

reputados  habil i tados  pela  ANAC  aptos  a  aplicar  exame  de  proficiência

em  pilotos:  os  inspetores  de  aviação  civil  –  INSPACs  e  os

examinadores credenciados .

Os INSPACs são servidores públicos civis ou

mil i tares, que estão autorizados a realizar as atividades de fiscalização

da aviação civi l .  Enquanto os examinadores credenciados são civis

credenciados junto à ANAC pelas empresas aéreas, sendo autorizados a

realizar apenas determinadas atividades de fiscalização.

Cumpre  ressaltar  que  esses  profissionais  devem

ser  capazes  de  exercer  satisfatoriamente  as  atividades  de  sua

função ,  norteando-se pela preservação da segurança do voo .

Os  critérios  para  a  realização  do  exame  de

proficiência  estão  estabelecidos  no  item  121.441  do  RBAC  nº  121,  in

verbis:

“121.441 - EXAME DE PROFICIÊNCIA

(a) Nenhum detentor  de cert i f icado  operando segundo este
regulamento pode empregar  uma pessoa e  ninguém pode

6   Le i  f edera l  nº  7 .565/86:
“Ar t .  197.  A f iscal ização será  exerc ida  pelo  pessoal  que a  autor idad e aeronáut ica  cred enciar  .
Parágra fo  ún ico .  Cons t i tuem  encargos  de  f i sca l i zação  as  inspeções  e  v is to r ias  em  aeronaves ,  serv i ços
aéreos ,  o f i c inas ,  en t i dades  aerodespor t i vas  e  ins ta l ações  aeropor tuár ias ,  bem  como  os  exam es  de
pro f i c iênc ia  de  aer onautas  e  aerov iár ios . ”
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trabalhar como piloto de um avião em operações
segundo este regulamento,  a menos que tenha
completado,  com sucesso,  um exame de competência
técnica  ou um dos cursos de treinamento em simulador
descritos  no parágrafo 121.409  (b)  deste regulamento
dentro  dos 12 meses calendáricos  precedentes e o exame
em rota,  previsto  em 121.440,  dentro de não menos que os
quatro  e não mais que os oi to  meses calendáricos
precedentes.

(b)  Exceto  como previsto  nos parágrafos (c)  e (d) desta
seção,  um exame de prof ic iência  deve atender aos
seguintes requisi tos:

(1)  deve inclu ir ,  pelo menos,  os procedimentos e manobras
requeridos  no Apêndice F deste regulamento,  a não ser
quando de outro modo especif icado no refer ido Apêndice;

(2)  deve ser conduzido por um INSPAC ou um
examinador credenciado.

(c)  Como previsto  no Apêndice F deste regulamento,  um
exame de prof ic iência  pode ser real izado em um simulador
aprovado ou em outro d isposi t ivo  de t re inamento.

(d)  Um INSPAC ou um examinador credenciado  conduzindo
um exame de prof ic iência  pode,  a seu cr i tér io,  d ispensar a
execução de qualquer das manobras  ou procedimentos para
os quais existam condições especia is  no Apêndice F deste
regulamento,  desde que:

(1)  a ANAC não tenha especif icamente  requerido a
execução da part icular  manobra ou procedimento;

(2)  o p i loto sendo examinado não seja recém-contratado
pelo detentor  de cert i f icado;  e

(3)  o p i loto sendo examinado esteja atual izado em
operações segundo este regulamento no part icular  t ipo de
avião e na part icular  função a bordo, ou tenha completado
sat isfator iamente,  dentro  dos 6 meses calendáricos
precedentes,  um programa de t re inamento  aprovado para o
part icular  t ipo de avião e de função a bordo.

(e)  Se  o  pi loto  sendo  examinado  falhar  em  qualquer  das
manobras  requeridas,  o  examinador  pode  autor izar
t re inamento  adic ional  no  t ranscurso  do  exame.  Além  de
pedir  a  repet ição  da  manobra  mal  real izada,  o  examinador
pode requerer  que o pi loto  sendo examinado repi ta  qualquer
outra  manobra  que  ele  ju lgue  necessária  para  determinação
da prof ic iência do examinando. Se o pi loto sendo examinado
não  conseguir  demonstrar  prof ic iência  para  o  examinador,
e le  terá  seu  cert i f icado  de  habi l i tação  técnica
automat icamente  inval idado  até  ser  aprovado  em  exame
poster ior,  não  podendo  voar  pelo  detentor  de  cert i f icado
durante esse período”.  

A  Instrução  de  Aviação  Civi l  nº  017-1001  (IAC)

define  que  o  INSPAC  com  especialidade  em  aeronavegabil idade  (IA)  é
Página  13 /36

Autos  n° :  1 .18 .000.002707 /2012- 11
T ipo  de  a to :  i n i c ia l  de  ação  c i v i l  púb l i ca



aquele  examinador  qualificado ,  treinado  e  credenciado  para  exercer

as  atividades  de  inspeção  das  aeronaves  e  oficinas,  atuando  como

responsável pelo exercício das funções de segurança de voo na área de

aeronavegabilidade .  Consoante  o  manual  de  procedimentos-

040/Superintendência de Aeronavegabil idade da ANAC (MPR-040/SAR), a

credencial  identif ica  um  INSPAC  no  exercício  da  atividade  de

fiscalização, sendo o credenciamento prerrogativa da ANAC.

Além  disso,  conforme  sobredito,  a  ANAC,  com

fulcro  no  RBHA  nº  141,  poderá  capacitar  instrutores  de  voo  como

examinadores  credenciados,  disponibilizando  a  capacitação

necessária ,  a  fim  de  garantir  a  qualidade  e  a  eficiência  da  atividade

de  examinador .  Para  ser  indicado  à  obtenção  do  credenciamento  de

examinador,  o  candidato  deve  pertencer  ao quadro de instrutores  de uma

entidade  certi f icada  pela  ANAC  e  possuir  comprovada  experiência  na

instrução  por período não inferior a 2 (dois) anos.

Ademais, a ANAC apenas deve conceder credencial

de  examinador  ao  piloto  que  atender  às  exigências  do  curso  para

habilitação de voo  por instrumentos, previsto no apêndice D do RBHA nº

141.

5.2.1.2  INSPACs  e  examinadores  credenciados

devem estar qualificados e habilitados no particular  tipo de aeronave

no qual conduzem exame de proficiência

Segundo  o  apêndice  F  do  RBAC  nº  121,  os

examinadores  devem  julgar  não  somente  a  proficiência  do  piloto  na

execução  dos  procedimentos  aprovados,  como  também  o  nível  de

segurança de voo  com que tais procedimentos são executados. 

Além disso,  quando são exigidas ações e  decisões

baseadas  na  análise  de  situações  não  previstas ,  para  as  quais  não

existem  normas  ou  procedimentos  recomendados,  o  examinando  deve
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demonstrar  iniciativa  e  conhecimento  do  avião ,  observado  o  aspecto

de raciocínio rápido, correto e seguro.

Percebe-se,  pois,  claramente,  que  deve  existir

correlação  entre  o  objeto  do  exame  e  as  respectivas  qualificações  e

habilitações  de  examinandos  e  examinadores ,  sejam  esses  INSPACs

ou credenciados. Noutras palavras, os examinadores também devem, eles

próprios,  ter  domínio  teórico  e  prático  pertinente  à  aeronave  sob

pilotagem do examinando. Incompreensível,  pois,  que um examinador que

não  tenha  domínio,  por  exemplo,  sobre  um  avião  airbus  seja  admitido

pela  ANAC para  conduzir  exame  de  proficiência  de  pilotos  nesse  tipo  de

aeronave, sob argumento de que tenha domínio sobre um boeing .

Nesse  sentido,  a  Organização  da  Aviação  Civi l

Internacional  -  OACI,  mediante  o  documento  8.335 7,  publicou  manual  de

procedimentos  de  inspeção,  certi f icação  e  vigilância  da  aviação

internacional,  que  dispõe  sobre  objetivos  gerais  norteadores  da

navegação  aérea  internacional ,  de  modo  a  priorizar  a  segurança ,

favorecer a eficiência e o desenvolvimento dos serviços aéreos .

Esse  documento,  de  extrema  relevância  no  âmbito

internacional,  determina  que  o  inspetor  da  autoridade  de  aviação  civi l

deve  ser,  pelo  menos,  tão  qualificado , quanto  o  examinando

submetido  à  avaliação ,  sendo  que,  para  as  inspeções  em voo,  o  fiscal

deve saber operar a mesma aeronave .

Além  disso,  o artigo  37  do  sobredito  Decreto  nº

21.713/46,  que  promulga  a  Convenção  sobre  Aviação  Civi l  Internacional,

determina que:

“Art igo  37.  Os  Estados  Contratantes  se  comprometem  a
colaborar  a  f im  de  lograr  a  maior  uniformidade  possível
em  regulamentos,  padrões,  normas  e  organização
relacionadas  com  as  aeronaves,  pessoal ,  aerovias  e
serviços  auxi l iares,  em  todos  os  casos  em  que  a
uniformidade faci l i te e melhore a navegação aérea.

7h t tp : / /www. icao. in t /APAC/Meet ings /2012_FAOSD_Tr a in ing /Doc%208335%20- %20Manual%20for%20Ops
%20Inspec t ion%20Cer t%20Cont inued%20Surv%20Ed%205%20%20(En) [1 ] . pd f
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Para  este  f im,  a  Organização  Internacional  de  Aviação
Civi l  adotará  e  emenderá ,  oportunamente,  segundo  a
necessidade,  as  normas  internacionais  e  as  prát icas  e
processos re lat ivos aos pontos seguintes:

( . . . )

(d)  Licenças para o pessoal de voo e mecânicos ;  

Assim  como  todas  as  sugestões  re lacionadas  com  a
segurança ,  regular idade  e  ef ic iência  de  navegação  aérea
que oportunamente forem necessárias.”

Portanto,  como parte  integrante da OACI,  o  Estado

brasileiro,  pelos  seus  órgãos  competentes  para  a  aviação  civi l ,  deve

cumprir  as  suas  normativas  voltadas  para  navegação  aérea , conforme

determina o Decreto nº 6.780/2009.

Nesse aspecto, o documento 8.335 da OACI é claro

ao  dispor  que  os  inspetores  das  atividades  aeronáuticas  devem  ser

qualificados  com  padrão,  no  mínimo ,  igual  ao  pessoal  submetido  à

sua inspeção ou supervisão.

5.2.1.3 Recomendações expedidas pelo CENIPA

Constitui  infraestrutura  aeronáutica  o  conjunto  de

órgãos,  instalações ou estruturas  terrestres de apoio à navegação aérea,

para  promover-lhe  a  segurança,  regularidade  e  eficiência.  Integra-se

nesse  o  Sistema  de  Investigação  de  Acidentes  Aeronáuticos  –  SIPAER,

ao  qual  compete  planejar,  orientar,  coordenar,  controlar  e  executar  as

atividades  de  investigação  e  de  prevenção  de  acidentes  Aeronáuticos,

nos  termos  dos  artigos  25  e  86  da  Lei  federal  nº  7.565/86.  O  seu  órgão

central  é  o  Centro  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes

Aeronáuticos – CENIPA .

Entre  os  instrumentos  de  atuação  do  SIPAER

acham-se  as  recomendações  de  segurança  de  voo  (RSV) ,  expedidas

pelo  CENIPA.  São  medidas  que  visam  impedir  outras  ocorrências  por

fatores  contribuintes  similares ,  ou  mitigar  as  suas  consequências ,

conforme  NSCA  3-13  “Protocolos  de  Investigação  de  Ocorrências
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Aeronáuticas  da  Aviação  Civi l  conduzidas  pelo  Estado  Brasileiro”,

aprovada  pela  portaria  nº  747/GC3,  de  6  de  maio  de  2013,  do

Comandante da Aeronáutica.

Essas  recomendações,  à  proporção  que  expedidas

por  órgão  integrante  do  SIPAER,  visando  impedir  ocorrência  de

eventos que exponham a risco a segurança pessoal e patrimonial dos

envolvidos e atingidos na atividade aeronáutica ,  servem à preservação

de  direitos  albergados  constitucional  e  legalmente,  por  exemplo:  os

direitos  fundamentais  à  vida ,  à  saúde ,  à  segurança ,  à  propriedade ,

insculpidos  no  artigo  5º  da  Carta  Magna.  Nisso  se  evidencia  o  seu

caráter  juridicamente  vinculante ,  sobretudo  para  órgãos  e  entidades

estatais.

Dessa forma, as recomendações de segurança de

voo  (RSV)  positivadas  pelo  CENIPA  devem ,  cogentemente ,  ser

observadas  e  cumpridas  pela  ANAC,  sob  pena  de  responsabilização

institucional dessa agência e dos seus dirigentes.

Amostra  da  gravidade  da  situação  no  Brasil ,  o

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA)

registrou, até 31 de julho de 2013, 103 acidentes na aviação civi l  do país,

sendo  que,  em  35%  dessas  ocorrências,  ocorreram  violações  de  leis  e

normas  da  aviação  e,  em  90%  dos  acidentes,  o  “fator  humano”  está

presente (anexo 7) 8.

Ora,  impossível  desconsiderar  que  o  “fator

humano”  preponderante  nessas  ocorrências  pertine,  sobretudo,  aos

pilotos  das  aeronaves.  Assim,  a  avaliação  dos  pilotos  deve

compreender  as  diretivas  técnicas ,  a  fim  de  se  prestar  serviço  aéreo

com qualidade e, principalmente, segurança.

Portanto,  in  casu ,  verif ica-se  uma  omissão  ilícita

da ANAC  ao não cumprir  as  recomendações  RSV (A)  006/2005-SERAC
8h t tp : / /www.cen ipa.aer.m i l .b r /cen ipa/ index .php/component /con tent / a r t i c le /1-com unicacao-soc i a l /821-
s impos io- reve la-dados-de- ac identes -aereos-no-bras i l
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2  e  RSV  (A)  007/2005  SERAC  2,  editadas  pelo  CENIPA,  demonstrando,

assim,  a  conivência  dessa autarquia  com eventuais  acidentes aéreos ,

colocando  em  risco  não  somente  a  segurança  aeronáutica,  mas,

principalmente, vidas e bens materiais dos usuários dos serviços aéreos e

profissionais da área (anexos 3 e 4). 

5.2.2 – Direito à vida e à integridade física

Consoante  preceitua  o  artigo  5º,  caput ,  da  Carta

Magna  de  1988,  “ todos  são  iguais  perante  a  lei ,  sem  distinção  de

qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida  (...)”.

O  direito  à  vida  abrange  uma  dupla  acepção:  o

direito  de  não  ser  morto ,  privado  da  vida,  portanto,  o  direito  de

continuar vivo, e o direito de ter uma vida digna 9. 

Essa  última  acepção  consiste  em  não  ter

interrompido o processo vital  senão pela morte espontânea e inevitável 1 0,

diante  disso,  verif ica-se  que  o  direito  a  uma  existência  digna  garante  as

necessidades  vitais  básicas  do  ser  humano  e  proíbe  qualquer

tratamento indigno , como tortura e penas de caráter perpétuo ou cruel. 

A  vida  humana  integra-se  de  elementos  materiais

(físicos  e  psíquicos)  e  imateriais  (espiri tuais,)  de  tal  forma  que  a  vida

constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos 11 .

Dessa  feita,  de  nada  adiantaria  a  Constituição

Federal  assegurar  outros  direitos  fundamentais ,  como  a  igualdade  e

liberdade,  se  não  erigisse  a  vida  humana  num  desses  direitos.  A

integridade  físico-corporal  constitui  um  bem  vital  e  revela  um  direito

9  PEDRO  LENZA.  Di re i to  Cons t i tuc iona l  Esquemat i zado ,  10ª  ed ição,  São  Pau lo ,  Ed i to ra  Método ,  2006.
p .  530.
10  D IRLEY  DA  CUNHA  JR  e  MARCELO  NOVELINO,  Cons t i t u i ção  Federa l  para  concursos ,  3 ª  ed . ,
Sa lvador,  Ed i to r a  JusPODIVM,  2012 ,  p .  26 .
11  JOSÉ  AFONSO  DA SILVA,  Curso  de  Di re i to  Cons t i tuc iona l  Pos i t i vo .  São  Pau lo ,  Ed i t o ra  Malhe i ros ,
2009 ,  p .  198 .
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fundamental  do indivíduo. Agredir o corpo humano é um modo de agredir

a vida12 .  

Verif ica-se,  in  casu ,  que  a  falta  de  habilitação

específica dos examinadores no particular  tipo de aeronave ,  em grau,

no  mínimo,  semelhante  ao  examinando,  fragil iza  a  segurança  aérea,

expondo a risco o direito à vida e integridade física  de profissionais da

aviação, usuários desse serviço e sociedade em geral.

O relatório de acidentes da aviação civi l ,  executado

pelo  Centro  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos

(CENIPA)13 ,  demonstra  a  gravidade  da  situação  no  Brasil .  Até  2012,

foram 1.026 acidentes aéreos,  com perda de 299 aeronaves e 983 mortes

em 250 acidentes fatais.  Em 2013,  foram 19 acidentes  fatais  no  país,  até

julho, com a morte de 42 pessoas (anexo 7).

Assim,  a  avaliação  dos  pilotos  deve

compreender as diretivas técnicas ,  a fim de se prestar segurança, além

de,  consequentemente  e  primordialmente,  proteger  a  vida  e  integridade

física de todos os envolvidos e usuários dos serviços aeronáuticos .

5.2.4  Dever-poder  de  agir  do  Estado  com

observância  aos  princípios  da  discricionariedade  mínima  e  da

eficiência

Ao  tratar  da  inércia  estatal ,  obrigatoriamente

adentra-se  no  âmbito  que  compreende  o  dever-poder  de  administrar.  Os

deveres-poderes  do  administrador  público  são  expressos  em  lei ,

impostos  pela  moral  administrativa  e  exigidos  pelos  interesses  da

coletividade .

O  poder  de  agir  se  converte  no  dever  de  agir ,

para  que  a  Administração  Pública  o  exerça  em benefício  da  coletividade:

12  I dem,  p .  199.
1 3  h t t p : / /www.cen i pa.aer.m i l .b r /cen ipa/Anexos /ar t i c le /18 /Ac i dentes_C iv i s_2013.pdf
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“(...)  os poderes são,  pois,  irrenunciáveis  14”.  Logo,  se,  no  direito  privado

o poder  de agir  é  uma faculdade,  no direito  público é  uma imposição,  um

dever  infl igido  ao  agente  público,  pois  não  se  admite  a  omissão  da

autoridade  diante de situações que exijam a sua atuação.

Ao lado do dever-poder de administrar está o dever

de  eficiência ,  que  infl ige  a  todo  agente  público  realizar  suas

competências  com  presteza ,  perfeição  e  rendimento  funcional .  É  o

mais  moderno  princípio  da  função  administrativa ,  que  já  não  se

contenta  em  ser  desempenhada  apenas  com  legalidade,  exigindo

resultados  positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório  atendimento

das necessidades da comunidade e dos seus membros.

Semanticamente,  eficiência  significa  a  ação  que

produz  efeito ,  que dá bom resultado .  Juridicamente,  a  eficiência  impõe

ao  administrador  estatal  que  atue  as  suas  funções  com  presteza,

perfeição e rendimento apropriado.

Por  tudo  isso,  as  medidas  pretendidas  com  a

propositura da presente ação devem ser acolhidas integralmente, vez que

não  se  inserem  no  âmbito  do  poder  discricionário  do  demandado ,

cuja  observância  estaria  jungida  a  critérios  de  conveniência  e

oportunidade.  Antes,  constituem  imposições  normativas ,  deveres

inafastáveis ,  previstos  pela  Constituição  Federal  e  legislação

infraconstitucional,  como,  há  algum  tempo,  já  vem  ressaltando  a  melhor

jurisprudência pátria.

Verdadeiramente,  as  normas  constitucionais

relativas  à  ordem  social  impõem  ao  Estado  o  dever  de  mecanismos  de

proteção  e  efetivo  exercício  dos  direitos  sociais ,  econômicos  e

culturais,  engendrando  correlatamente  para  o  cidadão  o  direito  a

prestações , que se concretizam por meio de polít icas públicas.

14  MARIA SYLVIA ZANELLA DI  P IET RO,  Di re i to  Admin is t r a t i vo ,  7ª .  ed . ,  Ed i to r a  A t las ,  São  Pau lo ,  1996 .
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No  âmbito  constitucional,  que  também  implica

renovação  das  práticas  polít icas,  o  administrador  público  está

vinculado  às  políticas  públicas .  A  sua  omissão  é  passível  de

responsabil ização e a sua margem de discricionariedade é mínima ,  não

contemplando o não fazer 1 5.

Conclui-se,  pois,  que  hoje  impera  o  princípio  da

discricionariedade  mínima  da  Administração  Pública  na  estruturação  e

funcionamento  das  políticas  públicas  constitucionais ,  o  que,  destarte,

acha-se  longe  da  conduta  da  ANAC, ao  convocar  inspetores

responsáveis  por  aplicar  exames  em pretendentes  a  obter  l icença  para

pilotar  e  comandar  voos  de  companhias  aéreas  brasileiras  para  realizar

avaliações  em  aeronaves  sobre  as  quais  não  têm  domínio  teórico  e

prático ,  ou seja, não estão habilitados no particular tipo de avião .

6 – PRETENSÕES DESTA DEMANDA

O  impasse  travado  vem  dando  azo  a  práticas  que

fragilizam a segurança aeronáutica ,  expondo a  risco uma integridade

de  direitos  fundamentais  de  profissionais  de  aviação,  usuários  do

serviço  aéreo  e  sociedade  em geral,  consubstanciadas  na  postura  da  ré

em  realizar  exames  de  suficiência  de  pilotos  por  profissionais  não

detentores  de  competência  específica  em  aeronaves  sob  as  quais  não

tem domínio teórico e prático.

Corrigir  essas violações a direitos fundamentais

far-se-á  mediante  as  pretensões  e  respectivas  tutelas  jurisdicionais  de

dupla-face:  inibitória e condenatória. 

1 5 “RECURSO  ESPECIAL  Nº  493 .811  -  SP  (2002/0169619-5)  RELATORA :  M INIST RA ELIANA CALMON.
RECORRENT E:  MINIST ÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  RECORRIDO:  MUNICÍPIO  DE
SANTOS  EMENTA:  ADMINISTRAT IVO  E  PROCESSO  CIVIL  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  ATO
ADMINISTRAT IVO DISCRICIONÁRIO:  NOVA VISÃO.
1 .  Na  a tua l idade,  o  impér io  da  le i  e  o  seu  cont ro le ,  a  cargo  do  Jud ic iá r io ,  au tor i zam  que  se  examinem,
inc lus ive ,  as  razões  de  conven i ênc ia  e  opor tun idade do admin is t rador.
2 .  Leg i t imidade do Min is tér io  Púb l i co  para  ex ig i r  do  Munic íp i o  a  execução  de po l í t i ca  espec í f i ca ,  a  qua l
se  to rnou  obr iga tór ia  por  meio  de  reso lução  do  Conse lho  Munic ipa l  dos  D i re i tos  da  Cr iança  e  do
Ado lescen te .
3 .  Tute la  espec í f i ca  para  que  se ja  inc lu ída  verba  no  próx imo  orçamen to ,  a  f im  de  a tender  a  propos tas
po l í t i cas  cer tas  e  de term inadas .
4 .  Recurso  espec i a l  p rov ido” .
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Primeiro,  exsurge  a  pretensão  de  natureza

inibitória  e  a  correlata  tutela ,  “prestada  meio  de  ação  de

conhecimento ,  e  assim  não  se  l iga  instrumentalmente  a  nenhuma  ação

que  possa  ser  dita  'principal ' .  Trata-se  de  “ação  de  conhecimento”  de

natureza  preventiva  destinada  a  impedir  a  prática ,  a  repetição  ou  a

continuação do il ícito ”16  .

A tutela  inibitória  funda-se  "no  próprio  direito

material .  Se  várias  situações  de  direitos  substanciais,  diante  de  sua

natureza,  são  absolutamente  invioláveis,  é  evidente  a  necessidade  de

admitir uma ação de conhecimento preventiva .  Do contrário,  as normas

que  proclamam direitos,  ou  objetivam  proteger  bens  fundamentais ,  não

teriam  qualquer  significação  prática,  pois  poderiam  ser  violadas  a

qualquer momento, restando somente o ressarcimento do dano" 17 .

A tutela  inibitória  pressupõe  "a  possibilidade do

ilícito ,  ainda  que  se  trate  de  repetição  ou  continuação .  Assim,  é

voltada  para  o  futuro ,  e  não  para  o  passado.  De  modo que  nada tem a

ver  com  o  ressarcimento  do  dano  e,  por  consequência,  com  os

elementos  para  imputação  ressarcitória  –  os  chamados  elementos

subjetivos, culpa ou dolo” 1 8.

Concernente  às  técnicas  processuais  colocadas

à  disposição  da  tutela  inibitória ,  insta  obtemperar  que  a  sentença

jurisdicional  mandamental  adéqua-se  à  mesma,  porquanto  essa  “tem

por  fim  obter,  como  eficácia  preponderante  da  respectiva  sentença  de

procedência,  que  o  juiz  emita  uma  ordem  a  ser  observada  pelo

demandado  (.. .).  É  da  essência,  portanto,  da  ação  mandamental  que  a

sentença  que  lhe  reconheça  a  procedência  contenha  uma  ordem  para

que  se  expeça  um  mandado .  Daí  a  designação  de  sentença

mandamental.  Nesse  tipo  de  sentença,  o  juiz  ordena ,  e  não

16  LUIZ GUILHERME MARINONI,  Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.
251.

17 Idem, p. 253.

18 Idem, p. 255.
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simplesmente  condena .  E  nisso  reside,  precisamente,  o  elemento

eficacial  que  a  faz  diferente  das  sentenças  próprias  do  processo  de

conhecimento”19 .

Normativamente,  a  tutela  inibitória  fundamenta-se

constitucionalmente: “a lei  não excluirá da apreciação do Poder Judiciário

lesão  ou  ameaça  a  direito”  (artigo  5º,  inciso  XXXV,  da  Carta  Magna).

Infraconstitucionalmente,  o  instrumento  processual  colocado a  serviço  da

indigitada  tutela  jurisdicional  se  inserta  na  Lei  federal  nº  7.347/1985,

artigo  11:  “Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de  obrigação  de

fazer  ou  não  fazer,  o  juiz  determinará  o  cumprimento  da  prestação  da

atividade  devida  ou  a  cessação  da  atividade  nociva,  sob  pena  de

execução  específica,  ou  de  cominação  de  multa  diária,  se  esta  for

suficiente ou compatível, independentemente do requerimento do autor”.

Em  momento  subsequente,  necessária  se  mostra

providência  jurisdicional  de  caráter  condenatório,  que  estabelece

relação  jurídica  consistente  em impor  ao  réu  uma  prestação  em favor  do

autor.  A  tutela  condenatória,  como explica  Liebman,  “consiste  em afirmar

imperativamente  a  existência  do  direito  do  autor  e  aplicar  a  sanção

executiva,  tendo uma dúplice função:  a  de eliminar  os efeitos da violação

já efetuada e de impedir  que a violação se consume ou se repita,  visando

reconstituir as parte ao status quo  anterior à violação” 2 0.

A sentença condenatória ,  por si  só, não garante a

satisfação da pretensão do autor , mas “faz vigorar para o caso concreto

as  forças  coativas  latentes  da  ordem  jurídica ,  mediante  aplicação  da

sanção  adequada  ao  caso  examinado  –  e  nisto  reside  a  sua  função

específica,  que  a  diferencia  das  outras  sentenças  (função

sancionadora)”21 .

19  OVÍDIO A. BATISTA DA SILVA, Curso de Processo Civil. Volume II, 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.
336.
20 ENRICO TULLIO  L IEBMAN ,  Processo de  execução ,  São Pau lo ,  Sara iva ,  1968,  p .  15 .
2 1  Idem,  p .  16 .
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Doutrinariamente,  Liebman  ensina,  ainda,  que  a

execução  na  tutela  condenatória  “consiste  na  realização  de  certas

medidas  que  em  conjunto  representam  a  sanção  para  a  falta  de

observância  do  direito  material.  Mas  os  órgãos  incumbidos  desta

atividade  só  a  podem  exercer  quando  houver  uma  regra  jurídica  (regra

sancionadora)  que  assim  o  determine.  Ora,  as  regras  sancionadoras

abstratas,  quer  expressas  (como  as  do  direito  penal),  quer  latentes  na

estrutura  orgânica  da  ordem  jurídica  (como  as  que  prescrevem  a

execução civi l  para o caso de falta do cumprimento da obrigação), não se

tornam automaticamente  concretas  pela  simples  ocorrência  do  ato  il ícito.

Seja  este  um  crime  ou  um  i l ícito  civi l ,  o  autor  do  fato  não  é  só  por  isso

submetido  à  atuação  da  sanção:  esta  deve  ser-lhe   aplicada,  imposta,

determinada para o caso concreto que lhe foi imputado . 

A  condenação  representa  exatamente  o  ato  do  juiz

que  transforma a  regra  sancionadora  de  abstrata  e  latente  em  concreta,

viva, eficiente” 22 .  

Enfim,  o  instrumento  jurídico-processual  à

disposição das pretensões inibitória e condenatória desta demanda  é

a sentença de eficácia preponderantemente mandamental ,  por meio da

qual  seja  determinada,  inicialmente,  o  cumprimento  da  RSV  (A)

006/2005-SERAC  2  e  da  RSV  (A)  007/2005  SERAC  2 ,  emitidas  pelo

CENIPA, pela ANAC (anexos 3 e 4).

Em sequência, que se imponha à ré:  a) conduta de

não  fazer,  consistente  em proibição  dos  voos  de  avaliação  de  perícia

por INSPACs e examinadores credenciados que não sejam habilitados

no equipamento a ser checado  e, também, não atualizados (ou seja, não

tenham  participado  de  cursos  de  reciclagem);  e  b)  condutas  de  fazer,

consistentes  em:  realizar  programa  de  capacitação  dos  INSPACs  e

examinadores credenciados  nas diversas aeronaves , para os quais não

exista  pessoal  qualificado  para  a  realização  segura  do  voo  de  perícia;

22  Idem,  p .  16 .
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exigir  que  os  INSPACs  sejam  capacitados  especificamente  no

particular  tipo  de  aeronave  sobre  o  qual  conduzam  avaliação  dos

pilotos;  determinar  que  os  examinadores  credenciados ,  em  linhas

aéreas  (RBAC  nº  121),  em  aviação  geral  (RBHA nº  91)  e  em  táxi-aéreo

(RBAC  nº  135),  avaliem  apenas  os  procedimentos  que  envolvam  o

particular tipo de aeronave que estejam especificamente habilitados e

credenciados ;  e  ordem  para  que  deem  ampla  publicidade,  por  meio  de

seu  sítio  eletrônico  e  demais  meios  de  comunicação  institucional,  à

decisão que suspender a aplicabil idade da normativa aqui impugnada.

Compreendida,  portanto,  a  tutela  jurisdicional

almejada,  torna-se imprescindível  propugnar  pela  antecipação liminar

da tutela pretendida , consoante se passa a expor.

7 – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL

7.1  –  DELINEAMENTO  DA  TÉCNICA

PROCESSUAL

As  mais  recentes  reformas  da  processualística

nacional  t iveram  como  norte,  precipuamente,  a  aceleração  da  tutela

jurisdicional ,  com  uma  postura  que  se  propõe  superar  os  dogmas

formalistas  plantados a  partir  do  século  XIX e  colhidos durante  o  século

XX,  em  prol  da  realização  dos  direitos  materiais ,  sobretudo  os

direitos fundamentais .

Nesse  sentido,  “o  acesso  à  justiça  é  o  mais

elevado  e  digno  dos  valores  a  cultuar  o  trato  das  coisas  do

processo...  a  solene  promessa  de  oferecer  tutela  jurisdicional  a  quem

tiver  razão  é  ao  mesmo  tempo  um  princípio-síntese  e  o  objetivo  final ,

no universo dos  princípios e garantias inerentes ao direito  processual

constitucional .  Todos os demais princípios e garantias foram concebidos

e atualizados no sistema como meios coordenados entre si e destinados a
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oferecer  um  processo  justo ,  que  outra  coisa  não  é  senão  o  processo

apto a produzir resultados justos ”.2 3  

A  densidade  semântica  desse  valor  superior

informa  uma  nova  ordem  processual  que  se  pauta  não  somente  na

segurança  e nas certezas do juiz , mas nas certezas ,  probabilidades e

riscos .  “Onde  houver  razões  para  decidir  ou  para  atuar  em  apoio  em

meras  probabilidades,  sendo  estas  razoavelmente  suficientes,  que  se

renuncie  à  obsessão  pela  certeza,  correndo  algum  risco  de  errar  desde

que se disponha de meios aptos a corrigir os efeitos de possíveis erros”. 2 4

(grifei)

Ocupa,  pois,  lugar  de  excelência  na  nova  ordem

processual  as  tutelas  jurisdicionais  dirigidas  a  combater  o  tempo-

inimigo  da  justiça  e  os  males  do  retardamento  do  processo , fatores

de  corrosão  dos  direitos .  “Por  mais  de  um  modo  o  decurso  do  tempo

pode ser  nocivo.  A primeira  hipótese é  a do  processo que chega ao fim

e  o  provimento  de  mérito  é  emitido ,  quando  o  mal  temido  já  está

consumado  e  nada  mais  se  pode  fazer ;  isso  se  dá,  p.  ex.,  se  o  juiz

concede  um  mandado  de  segurança  para  que  o  impetrante  possa

participar  de  um  concurso  público,  fazendo-o,  no  entanto,  depois  do

concurso já realizado. O segundo grupo de situações é representado pela

tutela  jurisdicional  demorada,  que  chega  depois  de  uma espera  além

do  razoável  e  muito  sofrimento  e  privações  impostos  ao  titular  de

direitos  –  p.  ex.,  no  caso  do  ti tular  de  direito  a  alimentos,  que

permanecesse  anos  a  fio  esperando  a  tutela  jurisdicional,  recebendo-a

somente depois de muito tempo de injustas privações. O terceiro caso é o

do  processo  que  deixa  de  dispor  dos  meios  externos  indispensáveis

para  sua  correta  realização ou para  o  exercício  útil  da  jurisdição  –  o

que  sucede  se  vem  a  falecer  a  testemunha  que  poderia  trazer  informes

úteis  ao  bom  julgamento  da  causa  ou  se  desaparece  o  bem  que  poderia

23  CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Nova Era do Processo Civil, 1ª ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2004, p. 12 e 13.

24  Idem, p. 18.
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ser  penhorado  para  satisfação  do  credor.  No  primeiro  caso,  o  processo

não  terá  produzido  tutela  jurisdicional  alguma ,  porque  sem  a  efetiva

oferta do bem a que o sujeito tem direito não se pode falar em verdadeira

tutela  jurisdicional;  no  segundo,  a  tutela  jurisdicional  se  realiza  mas

não é tempestiva ,  sendo i legítimo e injusto sujeitar o ti tular de um direito

a  tanta  espera.  No  terceiro,  o  processo  mal  aparelhado  terá  sido

incapaz de oferecer a tutela justa ao sujeito que tiver razão”. 25  (grifei)

Assim sendo, visando  superar o tempo-inimigo da

justiça  e  os  males  do  retardamento  do  processo ,  fatores  de  corrosão

dos  direitos,  desenvolvem-se  técnicas  processuais  destinadas  ora  a

antecipar  total  ou  parcialmente  a  pretensão de  direito  material  posta

ao  juízo ,  ora  a  acautelar  o  resultado  prático  final  do  processo  como

instrumento  da  jurisdição.  A  primeira  é  que  interessa  ao  escopo  desta

demanda.

Com efeito,  representam técnicas processuais de

antecipação  total  ou  parcial  das  pretensões  de  direito  material

aquelas  instituídas  para  tutelar  direitos  individuais,  no  Código  de

Processo Civi l ,  artigo 273,  caput,  I  e II,  §§ 1º  a  6º,  e no artigo 461,  §§ 3º

a  5º;  e,  para  defesa  de  direitos  e  interesses  coletivos ,  difusos  e

individuais  homogêneos ,  na  Lei  federal  nº  7.347/85,  artigos  11  e  12,

caput,  §§  1º  e  2º,  integrada  sistemicamente  com  a  Lei  federal  nº

8.078/90,  artigos  81,  parágrafo  único,  incisos  I,  II  e  III ,  82,  inciso  I,   84,

caput,  §§  3º,  4º  e  5º,  e  90.  Essas  últimas  também  calham  à  pretensão

desta causa.26

25  CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, op. cit., p. 56 e 57.

26  Lei federal nº 7.347/85:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da
prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa
diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será
devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”

Lei federal nº 8.078/90:
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7.2  –  ABRANGÊNCIA  NACIONAL  DA  TUTELA

JURISDICIONAL PRETENDIDA

Assevera-se,  de  pronto,  que  o  Juízo  da  Seção

Judiciária  Federal  de  Goiás  é  competente  para  apreciar  e  julgar  a

pretensão  objeto desta ação civil  pública.

Nessa  ordem de  ideias,  calha  ressaltar  que  muitos

“problemas  e  incompreensões  na  práxis  judiciária  das  ações  coletivas,

mormente  envolvendo  a  eficácia  expandida  da  coisa  julgada,  têm origem

na  resistência  de  alguns  segmentos  da  comunidade  jurídica  em  admitir

que  a  jurisdição  dentre  nós  é  de  âmbito  nacional,  abrangência  essa  que

se  explica  por  mais  de  um  fator:  ( i)  a  despeito  da  existência  de  certas

instâncias  credenciadas  para  dirimir  específicas  controvérsias...  o  termo

jurisdição tem um sentido unívoco, dado que nossa Justiça é unitária (CF,

art.  5º  XXXV),  concentrada,  numerus  clausus ,  nos  órgãos  indicados  no

art.  92  da  CF;  (i i)  a  função  judicante,  que  é  imanente  a  todo  magistrado

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público,

(...)

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da
obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§  5°  Para  a  tutela  específica  ou  para  a  obtenção  do  resultado  prático  equivalente,  poderá  o  juiz  determinar  as  medidas
necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva,
além de requisição de força policial.

(...)

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.” (grifei)
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em atividade, realiza-se concretamente em cada processo, donde se pode

dizer que a competência é um critério de repartição do trabalho judiciário,

mediante  a  reunião  dos  processos  em  certos  feixes,  a  partir  de  critérios

diversos (determinativos e modificativos), f icando assim certas massas de

processos afetadas a  certos  órgãos jurisdicionais;  (i i i)  embora  seja  muito

extenso o território  nacional,  e  presente o fato de nossa Justiça abranger

as linhas federal.. .  e estadual...,  sem embargo, o nosso desenho jurídico-

polít ico  é  republicano-federativo  e  assim,  uma vez  fixado o órgão judicial

competente, a carga eficacial  do julgado estender-se-á na razão direta da

própria  dimensão  do  confl i to  judicial izado,  não  cabendo  à  lei,  nem

podendo o juiz, restringir ou exacerbar esses parâmetros” 2 7.

Prosseguindo,  malgrado  os  elementos  subjetivos  e

objetivos  desta  ação,  quais  sejam,  causa  de  pedir,  pedidos  e  partes,

estabeleçam os correlatos limites do futuro provimento jurisdicional,  eles,

todavia,  não se perfazem insulados na esdrúxula cláusula de l imitação de

competência territorial positivada na Lei federal nº 7.347/85, artigo 16.

Nesse  sentido,  concretamente,  a  competência

jurisdicional  se  fixa  com alicerce  nas  normas  do  sistema  processual

de tutela coletiva ,  conformado pelos princípios e regras da Lei federal nº

7.347/85, artigos 2º e 21, e da Lei federal nº 8.078/90, artigo 93, inciso II .

Forte  nessas  disposições,  exsurge  incontrastável  que  a  ré  se  pode

demandar perante o Juízo da Seção Judiciária Federal de Goiás. 

Dessa  feita,  exsurge  claríssimo  que  é  ilógica  e

inconstitucional  a  regra  li teral  do  artigo  16  da  Lei  federal  nº  7.347/85,

que  confunde  aspectos  concernentes  às  normas  de  fixação  de

competência  jurisdicional  com  os  limites  subjetivos  e  objetivos  da

coisa julgada .

Ora,  salta  aos  olhos  que  as  pretensões  veiculadas

nesta ação dizem respeito  a uma prática inconstitucional   do réu em todo

2 7  RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO,  Jur i sd ição  Co le t i va  e  Co isa  Ju lgada –  Teor ia  Gera l  das  Ações  
Co le t i vas .  São Pau lo :  Ed i to ra  Rev is ta  dos  Tr ibuna is ,  2006.  p .  326.
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o território  nacional.  Logo,  consoante  precedentes  do STJ,  o  provimento

jurisdicional  que  vier  a  ser  proferido  dever-se-á  revestir  de  eficácia

erga omnes ,  estendendo,  assim,  os seus  limites objetivos e subjetivos

para  além  da  singela  competência  territorial  desse  órgão  judicial,  por

todo o território brasileiro 2 8.

Portanto,  é  imprescindível  reconhecer  e  declarar  a

inconstitucionalidade,  incidenter  tantum ,  da  regra  da  Lei  federal  nº

7.347/85,  artigo  16,  precipuamente  do  vetor  interpretativo  que  aponte

para  eventual  incompetência  do  Juízo  da  Seção  Judiciária  Federal  de

Goiás  para  conhecer  e  julgar  esta  ação  e,  destarte,  contenha  a  eficácia

erga omnes  da tutela jurisdicional pretendida aos l imites territoriais desse

órgão. 

7.3  –  ANTECIPAÇÃO  LIMINAR  DA  TUTELA

JURISDICIONAL EM PROL DAS PRETENSÕES DESTA DEMANDA

Enunciadas,  dessa  forma,  as  pretensões  desta

demanda  e  o  instrumento  jurídico-processual  apto  à  sua  concretização,

no  tópico  “6  –  PRETENSÕES  DESTA  DEMANDA”;  e  delineadas,

conquanto  superficialmente,  as  bases  polít icas,  axiológicas  e  normativas

da  tutela  jurisdicional  antecipada,  no  tópico  “7.1  –  DELINEAMENTO  DA

TÉCNICA  PROCESSUAL”,  cabe,  a  partir  deste  ponto,  cuidar  da

necessidade e da adequação dessa medida ao caso concreto.

28 Processo civil e direito do consumidor. Ação civil pública. Correção monetária dos expurgos inflacionários nas cadernetas de
poupança.

Ação proposta por entidade com abrangência nacional, discutindo direitos individuais homogêneos. Eficácia da sentença. Ausência
de limitação. Distinção entre os conceitos de eficácia da sentença e de coisa julgada. Recurso especial provido.

- A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos
direitos individuais homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos
primeiros, porém ontologicamente diversa.

- A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inócua a
limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade
dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites
da competência territorial do órgão julgador.

- O procedimento regulado pela Ação Civil Pública pode ser utilizado para a defesa dos direitos do consumidor em juízo, porém
somente no que não contrariar as regras do CDC, que contem, em seu art. 103, uma disciplina exaustiva para regular a produção
de efeitos pela sentença que decide uma relação de consumo. Assim, não é possível a aplicação do art. 16 da LAP para essas
hipóteses.

Recurso especial conhecido e provido. (grifei)

(REsp 411.529/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/6/2008, DJe 5/8/2008).
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Nessa  ordem  de  pensamento,  sobreleva,  em  prol

da  realização  do  direito  material  objeto  desta  demanda,  o  cabimento  da

antecipação liminar da tutela jurisdicional ,  com supedâneo nas normas

da  Lei  federal  nº  7.347/85,  artigos  11  e  12,  caput ,  §§  1º  e  2º,  integrada

sistemicamente  com  a  Lei  federal  nº  8.078/90,  artigos  81,  parágrafo

único,  incisos  I,  II  e  III,  82,  inciso  I,  84,  caput,  §§  3º,  4º  e  5º,  e  90,  as

quais  estabelecem as  hipóteses e  os pressupostos para concessão de

antecipação  de  tutela  nos  casos  de  cumprimento  de  obrigação  de

fazer ou de não fazer.

Pois  bem,  in  casu ,  no  que  respeita  ao  pressuposto

“relevante  fundamento  da  demanda ”,  exsurge  cabalmente  afirmado  e

corroborado no tópico “5  –  MÉRITO”,  acima,  aonde se  remete  a cognição

do nobre magistrado, a fim de melhor compreender este caso.  

Naquele  tópico  restou  sobremaneira  desnudada  a

il icitude  da  conduta  da  ré,  à  medida  que,  descurando  de  cumprir  as

recomendações  (RSV)  editadas  pelo  CENIPA,  concorre,  assim,  para  a

possível  ocorrência  de  eventos,  que  colocam  em  risco  a  segurança

pessoal  e  patrimonial  dos  envolvidos  e  usuários  dos  serviços

aeronáuticos .  

Dito  isso,  é  incontrastável,  não  pairam  dúvidas

concernentes  à  relevância  dos  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  desta

demanda ,  al icerçados, demais disso, na fundamentação jurídica, capaz, a

mais  não  poder,  de  firmar  o  convencimento  do  magistrado  acerca  da

veracidade dos  fatos ,  da  legitimidade do direito  enunciado ,  enfim,  da

verossimilhança destas argumentações .

Paralelamente,  o  pressuposto  “ justificado  receio

de ineficácia do provimento final ”  é  cabalmente atendido.   O  perigo da

demora (“periculum  in  mora ”)  decorre,  evidentemente,  do  permanente

risco  de  lesão  à  vida,  integridade  física  e  segurança  dos  usuários  e

profissionais  do  serviço  aéreo,  elevada  probabil idade  de  ocorrência  de
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danos  patrimoniais  e  uma  inadequada  e  ineficaz  prestação  de  serviço

público  até o julgamento definit ivo dessa demanda.

Por  sua  vez,  o  fundado  receio  de  dano

irreparável  ou  de difícil  reparação está consubstanciado no fato de que,

a  continuidade  da  falta  de  habil i tação  específica  de  examinadores  no

particular  t ipo  de  aeronave ,  em  grau,  no  mínimo,  igual  aos  examinandos

submetidos à inspeção ou supervisão,  expõe uma grande quantidade de

pessoas  a  risco  de  acidentes  aeronáuticos ,  constituindo  uma  séria  e

intolerável ameaça à segurança  dos usuários e dos próprios profissionais

do  serviço  aéreo.  Além  disso,  a  probalidade  de  ocorrência  de  novas

tragédias é muito elevada ,  com a consequente ocorrência de ferimentos

e,  sobretudo,  perda  de  vidas  humanas,  bem  como  perda  e  dano  do

patrimônio público e privado.

Transparece,  pois,  que  não  é  consentânea  com  a

ordem  jurídica  pátria  uma  tutela  jurisdicional  demorada ,  que  alije  o

Estado  dos  necessários  recursos  para  a  realização  de  seus  fins

constitucionais  e  prorrogue  no  tempo  os  efeitos  da  decisão  impugnada .

Uma  tutela  jurisdicional  que  se  realizasse  dessa  forma  não  seria,

contudo,  tempestiva,  sendo  ilegítima e injusta , noutras  palavras,  seria  a

negação de si mesma.

Como se  não  bastasse,  impõe-se  visualizar,  ainda,

o  tempo-inimigo da  justiça  e  os  males  do retardamento  do processo ,

fatores  de  corrosão  dos  direitos .  Sói  acontecer  que  processos  como  o

proveniente  desta  demanda arrasta-se  por  anos  a  fio  –  senão  décadas  –

com  toda  sorte  de  intervenções,  muitas  das  vezes  inconstitucionais  e

ilegais,  para  dif icultar,  senão  impedir  que  os  cidadãos  aptos  obtenham o

que lhes é de direito.

Repise-se,  pois,  a  imperiosa  necessidade  da

concessão  liminar  da  tutela  pretendida ,  o  que  exige  a  antecipação  da
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tutela jurisdicional,  apta a restabelecer a força normativa do ordenamento

jurídico.

Forte nesses argumentos, extremam-se o relevante

fundamento  da  demanda  e  o  justificado  receio  de  ineficácia  do

provimento  final,  pelo  que  é  imprescindível  antecipar,  liminarmente ,  a

tutela  jurisdicional  pretendida ,  a  partir  da  compreensão  das  normas

insculpidas na Lei  federal  nº  7.347/85,  artigos  11 e  12,  caput ,  §§ 1º  e  2º,

integrada  sistemicamente  com  a  Lei  federal  nº  8.078/90,  artigos  81,

parágrafo único,  incisos I,  II  e II I,  82,  inciso I,  84,  caput ,  §§ 3º,  4º e 5º,  e

90.

8 – PEDIDOS

Posto  isso,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

pede a V. Exa.:

8.1  –  DECISÃO  LIMINAR  ANTECIPATÓRIA  DE

PARTE DA PRETENSÃO DE MÉRITO

8.1.1  –  reconheça  a  inconstitucionalidade ,

incidenter  tantum ,  da  regra  da  Lei  federal  nº  7.347/85,  artigo  16,

especificamente  do  vetor  interpretativo  que  aponte  para  suposta

incompetência  do  Juízo  da  Seção  Judiciária  Federal  de  Goiás  para

conhecer  e  julgar  esta  demanda e  circunscreva  a  eficácia  erga omnes  da

tutela  jurisdicional  pretendida  aos  l imites  territoriais  desse  órgão

judiciário;

8.1.2  –  ordene  à  ré  o  cumprimento  da  RSV  (A)

006/2005-SERAC  2  –  proibindo  os  voos  de  avaliação  de  perícia  por

INSPACs  e  examinadores  credenciados  que  não  sejam  habil i tados  no

equipamento  a  ser  checado  e,  também,  não  atualizados  (ou  seja,  não

tenham participado de cursos de reciclagem);    

8.1.3 –  ordene  à  ré  o  cumprimento  da  RSV  (A)

007/2005  SERAC  2  –  fixando  programa  de  capacitação  dos  INSPACs  e
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examinadores  credenciados  nas  diversas  aeronaves  onde  não  exista

pessoal qualif icado para a realização segura do voo de perícia;

8.1.4  –  ordene  à  ré  que  os  INSPACs  sejam

capacitados  especificamente  no  particular  t ipo  de  aeronave  sobre  o  qual

conduzam avaliação dos pilotos e que os examinadores credenciados, em

linhas  aéreas  (RBAC nº  121),  em aviação  geral  (RBHA nº  91)  e  em táxi-

aéreo  (RBAC nº  135),  avaliem apenas  os  procedimentos  que  envolvam  o

particular  t ipo  de  aeronave  que  estejam  especificamente  habili tados  e

credenciados;

8.1.5 –  ordene  à  ré  que dê ampla publicidade,  por

meio de seu sítio eletrônico e demais meios de comunicação institucional,

aos pedidos indicados nos itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 supra;

8.1.6 -  fixe  multa ,  no valor  de  R$ 100.000,00 (cem

mil  reais)  por  dia,  para o descumprimento  indicado nos itens 8.1.2,  8.1.3,

8.1.4 e 8.1.5 supra; e

8.1.7 -  fixe  multa  pessoal  aos  agentes  da  ré,  no

valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  por  dia,  para  o  caso  de

descumprimento das ordens indicadas nos itens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5

supra.

8.2 – JULGAMENTO DEFINITIVO

8.2.1  –  reconheça  e  declare  a

inconstitucionalidade ,  incidenter  tantum ,  da  regra  da  Lei  federal  nº

7.347/85,  artigo  16,  especificadamente do vetor  interpretativo  que aponte

para  suposta  incompetência  do  Juízo  da  Seção  Judiciária  Federal  de

Goiás  para  conhecer  e  julgar  esta  demanda  e  delimite  a  eficácia  erga

omnes  da  tutela  jurisdicional  postulada  aos  contornos  territoriais  desse

órgão judiciário;

8.2.2 –  ordene  à  ré  o  cumprimento  da  RSV  (A)
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INSPACs  e  examinadores  credenciados  que  não  sejam  habil i tados  no

equipamento  a  ser  checado  e,  também,  não  atualizados  (ou  seja,  não

tenham participado de cursos de reciclagem);    

8.2.3 –  ordene  à  ré  o  cumprimento  da  RSV  (A)

007/2005  SERAC  2  –  fixando  programa  de  capacitação  dos  INSPACs  e

examinadores  credenciados  nas  diversas  aeronaves  onde  não  exista

pessoal qualif icado para a realização segura do voo de perícia;

8.2.4 –  ordene  à  ré  que  os  INSPACs  sejam

capacitados  especificamente  no  particular  t ipo  de  aeronave  sobre  o  qual

conduzam avaliação dos pilotos e que os examinadores credenciados, em

linhas  aéreas  (RBAC nº  121),  em aviação  geral  (RBHA nº  91)  e  em táxi-

aéreo  (RBAC nº  135),  avaliem apenas  os  procedimentos  que  envolvam  o

particular  t ipo  de  aeronave  que  estejam  especificamente  habil i tados  e

credenciados;

8.2.5 –  ordene  à  ré  que dê ampla publicidade,  por

meio de seu sítio eletrônico e demais meios de comunicação institucional,

aos pedidos indicados nos itens 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 supra;

8.2.6 -  fixe multa ,  no  valor  de R$ 100.000,00 (cem

mil  reais)  por  dia,  para o descumprimento indicado nos itens 8.2.2,  8.2.3,

8.2.4 e 8.2.5 supra; 

8.2.7 -  fixe  multa  pessoal  aos  agentes  da  ré,  no

valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  por  dia,  para  descumprimento  das

ordens indicadas nos itens 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 supra; e

8.2.8  –  destarte,  confirme  os  efeitos  do

provimento  de  antecipação  da  tutela  concedido  nos  termos  do  tópico

retro, “8.1”, convolando-os definit ivos.

9 – REQUERIMENTOS

Requer, ainda, a V. Exa.:
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9.1  –  determine  a  citação  da  ré,  por  intermédio  do

seu representante legal, para contestar esta demanda;

9.2 –  assegure  a  intimação  pessoal  do

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  de  todos  os  atos  e  fases  do  processo

engendrado por esta ação; e

9.3 -  condene  a  ré  ao  pagamento  das  verbas

decorrentes dos ônus sucumbenciais.

10 – PROVAS

Provar-se-á  o  alegado  por  todos  os  meios  de

provas em direito admitidas.

11 – VALOR DA CAUSA

Atribui-se  à  presente  causa  o  valor  de  R$

100.000,00 (cem mil reais).

Goiânia, 29 de janeiro de 2014.

AILTON BENEDITO DE SOUZA

   Procurador da República
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