
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

_______________________________________

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA __ª VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS.

IPL nº 923/2013 – SR/DPF/AM

DENÚNCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário,  no

exercício  de  sua  atribuição  constitucionais  e  legais,  com  fundamento  no  art.  129,  inciso  I,  da

Constituição da República, art. 6º, inciso V, da Lei Complementar n. 75/93 e art. 24 do Código de

Processo Penal, oferece DENÚNCIA contra

ALEXANDRE  JOSÉ  CATUZZO  MARMENTINI,  brasileiro,  casado,

nascido  aos  20/11/1979, filho  de Arlindo  Marmentini  e  Zulmyra  Lourdes

Catuzzo Marmentini, portador do RG nº 9152695 – SSP/AM, inscrito no CPF

nº 672.401.432-87, residente e domiciliado na Av Djalma Batista, nº 3000,

apt 1107, Edifício Amazonas Flat, Chapada, Manaus/AM; e 

VITOR CÉSAR CATUZZO MARMENTINI, brasileiro, casado, nascido

aos 25/09/1963,  filho  de Arlindo  Marmentini  e  Zulmyra  Lourdes  Catuzzo

Marmentini, residente e domiciliado na Rua Rio Mar, nº 60, Nossa Senhora

das Graças, Manaus/AM;

pela prática dos seguintes fatos delitivos.
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I-DOS FATOS

No  dia  16/07/2013, Alexandre  José  Catuzzo  Marmentini e Vitor  César

Catuzzo  Marmentini  atentaram contra  segurança  de  transporte  aéreo,  expondo  a  perigo  a

aeronave  de propriedade da empresa CONTRAP, da qual  são sócios administradores,  fato que

resultou na queda e destruição do avião, em área próxima ao Aeroporto Eduardo Gomes, na cidade

de Manaus, e na morte de seis pessoas, incorrendo os denunciados nas penas do art. 261, § 1º e

263 c/c 258 do Código Penal brasileiro. 

Segundo informações do Relatório Policial (fl. 211-217), a aeronave de matrícula PR-

OKK, ano 1995, categoria TPP, às 6h12 do dia 16/07/2013, tentava decolar do Aeroporto Eduardo

Gomes  com  destino  ao  município  de  Apuí/AM,  quando  colidiu  em  mata  próxima,  sem  deixar

sobreviventes.

As vítimas foram o Comandante Elcio Miguel Carneiro da Silva, Messias de Alencar

Neto,  Aurélio  Queiroz  Simonetti,  Adonay Pessoa Campos,  Edson de  Oliveira  Paron  e  Vanessa

Guedes de Aguiar. Os três primeiros morreram no ato (fls. 51/53); os demais, respectivamente, nos

dias 27.07, 19.07 e 01.08.2013, todos decorrentes da ação térmica gerada pela queda do avião (fls.

67/72). 

O evento em tela foi objeto de investigação de procedimento do Serviço Regional de

Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos-SERIPA,  com Relatório  Final  A-131/CENIPA/201

acostado  às  fls.  182/204.  Puderam-se  inferir  as  considerações  condensadas  em  forma  de

conclusões que apontam para duas possíveis causas e um fator contribuinte:

“Duas principais hipóteses ou, até mesmo  a combinação delas, podem

ser levantadas a partir dessas informações. A primeira hipótese refere-se ao excesso

de peso somado a uma esteira de turbulência da aeronave antecessora, impedindo

que a aeronave atingisse parâmetros de decolagem. A segunda possibilidade sugere

possível perda no motor esquerdo, considerado crítico nessa aeronave” (fl. 200)

“Não  houve  correção  durante  a  anormalidade,  transparecendo  a

possibilidade de uma falta de aplicação de comandos de voo, no intuito de responder

à emergência durante a corrida de decolagem.” (fl. 202)
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O  fator  contribuinte  supramencionado  foi  concluído  a  partir  verificação  da  falta  de

treinamento  contínuo  do  piloto,  que  pode  ter  dificultado  a  compreensão  do  piloto  frente  a

emergência, considerando a falha no motor esquerdo da aeronave. 

Foi  verificado  que  o  piloto  não  havia  realizado  cursos  e  aprimoramentos  técnicos

recentemente. Segundo o relatório,  “não havia um sistema formal utilizado pela organização para

recrutar, selecionar, acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais, bem como não havia

acompanhamento dos funcionários, com reuniões e treinamentos operacionais.”

Dessa maneira, percebe-se que os 114,6 kg de excesso de peso na aeronave,

somados à omissão de atos necessários por parte do piloto comandante foram

decisivos à ocorrência. A omissão, ademais, estendeu-se aos denunciados, que

não providenciaram previamente o “sistema formal” mencionado acima.

Ademais, o Relatório traz apontamento de que a empresa de transportes passava por

instabilidade e estava com sua certificação para operar suspensa. 

De fato, como se constata pela cópia de processo administrativo instaurado pela ANAC

(fls. 91-136), a decisão da suspensão do Certificado de Homologação de Empresa de Transporte

Aéreo da Apuí Táxi Aéreo foi exarada em portaria do dia 05-07-2013, poucos dias antes da queda

da aeronave (Publicação no Diário Oficial da União à fl. 97).

Além disso, a ANAC apurou que a aeronave de matrícula PR-OKK estava registrada

junto à Agência na categoria de registro “transporte aéreo privado”. No entanto, em ocasião do

sinistro, Apuí Táxi Aéreo estava exercendo serviços remunerados, conforme cópia

de bilhete vendido a vítima Adonay Pessoa Campos à fl. 96, ignorando os critérios de certificação

necessários, colocando em risco seus passageiros e pessoas no solo.

A ANAC esclareceu:

“O transporte  remunerado  de  passageiros  deve  ser  realizado  por  uma

empresa de táxi-aéreo e piloto habilitado.  As aeronaves que operam por demanda,

dada  a  natureza  do  seu  serviço,  elevam  a  exigência  do  nível  de  segurança

operacional. Dentre os requisitos adicionais incluem-se os relativos a equipamentos
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de aeronaves,  experiência  e  treinamento  de  pilotos,  com cumprimento  à  lei  do

Aeronauta.”

Ademais,  no  Processo  Administrativo  n.  00058.065542/2014-95  a  ANAC autorizava

apenas duas outras aeronaves a operar (fl. 122), e não a que se envolveu no sinistro ora imputado.

Além  disso,  o  BROA  293/GCAP/2013  verificou,  como  irregularidades:  “o  piloto

(703322  1  ) voou a aeronave no dia 04/03 com habilitação IFR vencida; o piloto (677698) voou a

aeronave  PT-GKX  nos  dias  21/02,  22/02,  28/02,  06/03,  18/04,  23/04,  14/05,  17/05,  29/06;  a

aeronave PT-ODY nos dias 14/03, 07/05, 05/06, 06/06, 12/06, 15/06, sem informar o 2º piloto ”. A

frequência  de  irregularidades  administrativas  denota  uma  série  de  concausas  para  o  evento

aeronáutico. Reforçam as constantes omissões dos denunciados as condições que contribuíram

decisivamente para o sinistro.

O Relatório final do CENIPA acresceu ainda que:

1. o piloto trabalhava “como comandante em uma empresa de táxi-aéreo e

também atuava como 'frelancer'  para uma empreiteira, a qual também pertencia ao

proprietário do táxi aéreo ”; (fl. 191);

2.  “Na empresa,  verificou-se que o piloto  não havia  realizado cursos e

aprimoramentos técnicos recentemente” (fl. 192)

3. “a aeronave estava acima dos limites de peso e do centro de gravidade

CG) especificados pelo fabricante”

(…) “A aeronave foi abastecida com 398 litros de combustível, totalizando

480 litros, o que correspondia a aproximadamente 4 horas  30 min de autonomia. O

pesto total estimado 2.536 kg, portanto, cerca de 114 kg acima do peso máximo de

decolagem de 2.449 kg” (fl. 192);

4. “Apesar de o piloto estar atuando como  'freelancer'  no voo do acidente,

a aeronave era do mesmo proprietário da empresa de táxi-aéreo em que trabalhava.

Dessa maneira, se houvesse uma sistemática de acompanhamento dos tripulantes na

empresa, as vulnerabilidades e suscetibilidades decorrentes do meio social e do clima

de  instabilidade  nesta,  que  supostamente  estavam  afetando  o  desempenho  do

tripulante, poderiam ter sido identificadas ”  (fl. 201)

1 O Comandante Elcio Miguel Carneiro da Silva, que faleceu neste sinistro (fl.s 127/128).
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Conforme declarado à autoridade policial (fls. 154-157) e cópia de Contrato Social(fls.

74-89), os denunciados são sócios administradores das empresas CONTRAP e APUÍ TAXI AÉREO,

servindo esta última de apoio logístico à primeira.

Vitor César Catuzzo Marmentini é o responsável legal pelas empresas perante a

ANAC, INFRAERO e demais órgãos vinculados à atividade aeronáutica. (fls. 101 e 108v). Omitiu-se,

quando poderia  ter  tomado as  medidas  preventivas  necessárias  para  treinamento,  detecção  de

instabilidades e anormalidades no tripulante.

Alexandre José Catuzzo Marmentini  declarou à fl.  156 que “acompanhou a

saída do vôo sinistrado e tudo transcorria bem, tendo deixado o piloto dentro da aeronave, fez o

check-in dos passageiros”; “que depois de embarcar o piloto comandante e os cinco passageiros,

ficou aguardando a aeronave  finalizar  o  procedimento  de taxiamento  […]”.  Das  declarações de

Alexandre, infere-se que este estava ciente das condições em que o avião se encontrava quando

deixou o Aeroporto, não obstante as diversas irregularidades mencionadas.

Verifica-se,  em  análise  aos  fatos  mencionados,  que  Alexandre  José  Catuzzo

Marmentini e Vitor César Catuzzo Marmentini expuseram a perigo aeronave de matrícula

PROKK, que acabou por colidir e culminar na morte de seis pessoas, praticando o delito tipificado

no artigo 261, caput e § 1º, em conjunto com o artigo 263, ambos do Código Penal brasileiro. 

II- DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A  materialidade do  delito  encontra-se  comprovada  pelo  Relatório  Final  A-

131/CENIPA/201 acostado às fls. 182/204, pela cópia do processo administrativo da ANAC às fls.

91/136 e pelo Relatório Policial às fls. 211/217.

Igualmente, a autoria do delito imputada aos denunciados respalda-se pelos mesmos

documentos,  além da  cópia  de  Contrato  Social  (fls.  74/89)  e  das  declarações  prestadas  pelos

denunciados em sede policial às fls. 154/157.

III – DA TIPIFICAÇÃO

Em  assim  agindo,  as  condições  criadas  por  Alexandre  José  Catuzzo

Marmentini e Vitor César Catuzzo Marmentini atentaram contra a segurança de transporte
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aéreo, porquanto expuseram a perigo aeronave de matrícula PROKK, arrendada para sua empresa

(fl. 126). 

Tendo em vista que o sinistro aéreo fez seis vítimas fatais, os denunciados incorrem na

prática do delito do artigo 216 do Código Penal, com majorante prevista no artigo 258 do mesmo

diploma:

Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo 

Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar 

qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo

§ 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda

ou destruição de aeronave:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Forma qualificada

Art. 263 - Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no caso de

desastre ou sinistro, resulta lesão corporal  ou  morte,  aplica-se o  disposto no art.

258.

Formas qualificadas de crime de perigo comum

Art. 258 -  Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de

natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se

resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão

corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao

homicídio culposo, aumentada de um terço.

A omissão  dos  denunciados  como  responsáveis  pela  empresa  Apuí  Táxi  Aéreo  é

patente, devendo incidir no caso em apreço o art. 13, § 2º, ''a'' do CPB, de tal sorte que os omitentes

deviam e podiam agir para evitar o resultado. 
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A desconsideração  das  medidas  de  segurança  para  o  exercício  do  transporte  de

passageiros por parte dos administradores da empresa foram decisivas a expor a perigo aeronave e

causar a morte de seis pessoas. 

Ademais, considerando a atividade exercida pela empresa, que envolve transporte de

pessoas em aeronaves, e a  suspensão da certificação para operar da empresa, os denunciados

tinham  previsão do que sua omissão poderia causar e, mesmo assim, assumiram os riscos sua

ocorrência. Por essa razão, os denunciados atentaram contra segurança de transporte aéreo de

forma dolosa:

Relação de causalidade

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu

causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Relevância da omissão  

§ 2º  - A omissão é penalmente relevante  quando o omitente devia e podia agir para

evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 

Art. 18 - Diz-se o crime: 

Crime doloso

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

III-DOS PEDIDOS

Pelo  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer,  após  recebida  e

autuada esta denúncia, que sejam os denunciados Alexandre José Catuzzo Marmentini e

Vitor  César  Catuzzo  Marmentini regularmente  citados  e  processados  e  ao  final

condenados pela prática do crime do art. 261 do Código Penal, com a majorante do art. 258

do mesmo diploma, fartamente demonstrados os fatos pelos documentos acostados aos autos, ora

submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Protesta-se pelo aditamento da presente, caso surjam novas provas dos crimes ou da

participação  de  outro(s)  indivíduo(s)  nos  delitos  em  epígrafe,  bem  como  de  outro(s)  crime(s),

envolvendo o(s) denunciado(s) e outrem. 
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Requer,  por fim, que sejam intimadas e inquiridas as  testemunhas arroladas ao

final.

Manaus, 15 de maio de 2017.

Edmilson da Costa Barreiros Júnior

Procurador da República

Rol de testemunhas:

1. Brigadeiro Dilton José Schuck, oficial da aeronáutica, chefe do CENIPA, fl. 204.

2. Lígia Campos Zaú, sobrinha de Adonay Pessoa Campos, fls. 95/95v;

3. Cátia Rejane da Cunha Lessa (ASO 05.607 – GPAT-4/GGAP), fls. 125/125-v.
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