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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACR Nº 1997.01.00.018615-3 – MG 

 

R E L A T Ó R I O 

 

O EXMº SR. JUIZ CÂNDIDO RIBEIRO: - NILSON DE SOUZA ZILLE 

opõe embargos de declaração do v. acórdão de fls. 1.495, sustentando que nos 

fundamentos do recurso interposto, nos itens 08 a 14, ficou evidenciada, técnica e 

hierarquicamente, a responsabilidade única do comandante pela condução do vôo 

sem a menor possibilidade de delegá-la ao co-piloto. Alega que não se confundem as 

atribuições próprias e exclusivas do comandante com as do co-piloto. 

Sustenta, por fim, que o v. acórdão embargado não mencionou as 

análises dos arts. 167, 168 e 170 do Código Brasileiro da Aeronáutica e art. 22 do 

Código Penal que excluem de plano a responsabilidade do jovem co-piloto que 

iniciava a sua carreira, que foi bruscamente interrompida por responsabilidade que 

não lhe cabe. 

É o relatório. 
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3ª Turma 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACR Nº 1997.01.00.018615-3 – MT 

 

V O T O 

 

O EXMº SR. JUIZ CÂNDIDO RIBEIRO (RELATOR): - Não há qualquer 

omissão no acórdão embargado. Observa-se, claramente, pelas ilações do 

embargante, que sua pretensão é rediscutir o que foi decidido no julgamento de seu 

recurso – o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. 

O v. acórdão embargado está suficientemente fundamentado na lei, em 

razão da vasta prova coligida aos autos. 

Ressalte-se,  apenas,  quanto  à  responsabilidade  da  qual  procura 

eximir-se o co-piloto, que ele não logrou explicar (muito menos provar) durante a 

instrução o inexplicável: Como puderam ter voado mais de três horas (como ele 

mesmo admitiu em seu interrogatório de fls. 681/684) sabendo que o trecho seria de 

apenas 48 (quarenta e oito) minutos e terem permanecido silentes quanto à 

comunicação necessária e essencial às autoridades aeronáuticas de que estavam 

perdidos e precisavam de ajuda? 

O fato é inconteste: a culpabilidade do co-piloto, conforme o Relatório 

Final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA 

(fls. 535/576), não contestado pela defesa, resta comprovada por meio da seqüência 

de erros cometidos tanto pelo piloto quanto pelo co-piloto, seja comissiva ou 

omissivamente, nos procedimentos adotados para a pilotagem da aeronave no trecho 

Marabá-Belém/PA. 
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De concluir-se que não existem as pretendidas omissões quanto à 

análise de  artigos  do  Código  Brasileiro  da  Aeronáutica,  muito  menos  quanto  ao 

art. 22 do Estatuto Repressivo, uma vez que a conduta do réu encontra-se tipificada 

no Código Penal Brasileiro. 

Ante o exposto, rejeito os embargos. 

É como voto. 


