CRIMES AERONÁUTICOS
O LIVRO
Crimes Aeronáuticos traz o enfoque criminal de
condutas relacionadas à aviação e, notadamente, o estudo
do acidente aeronáutico sob a ótica penalista, cobrindo
larga lacuna na doutrina brasileira.
Alguns dos principais acidentes aéreos da história
recente da aviação comercial brasileira foram objeto de
estudo, dentre eles: a perda de controle da aeronave TAM
3054 no aeroporto de Congonhas (2007); a colisão do voo
GOL 1907 com a aeronave Legacy (2006); o pouso na
selva amazônica do voo VARIG 254 (1989); e o pouso de
emergência do voo TAM 283 por atentado com
explosivos (1997).
Nesses estudos de casos reais, são apresentados os
acidentes aeronáuticos e seu julgamento pelos Tribunais
brasileiros. São mais de quarenta acidentes aéreos reais estudados, como forma de o leitor poder
melhor compreender o direito penal e sua aplicação na aviação.
No campo processual, são apresentadas estratégias para o desenvolvimento da investigação
policial e para a produção de provas no âmbito de processos criminais relacionados a acidentes
aéreos, em sintonia com tratados internacionais e normas jurídicas que versam sobre o assunto,
como a Lei 12.970/2014 – Lei da Investigação de Acidentes Aéreos.
Obra destinada a gerentes de empresas aéreas, pilotos, comissários de voo, mecânicos,
controladores de voo, engenheiros, administradores de aeroportos e aeroviários em geral, como
também a magistrados, promotores de justiça, advogados, operadores do direito em geral.

MARCELO HONORATO
Juiz Federal Titular do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Especialista em Direito
Constitucional, Direito Processual e Direito do Estado, Bacharel em Ciências Aeronáuticas (AFA),
Ex-Investigador de Acidentes Aeronáuticos pelo CENIPA, Piloto de Linha Aérea de Helicópteros,
com mais de três mil horas de voo e dezenas de investigações de acidentes aéreos.

PARA ADQUIRIR UM EXEMPLAR
O livro pode ser adquirido diretamente com o autor e autografado. Para adquirir o seu, envie
um email para crimesaeronauticos@gmail.com, que serão enviadas as instruções para o depósito
bancário: R$ 130,00 (livro) e R$ 20,00 (frete).
A obra também pode ser adquirida pela Internet: http://todaoferta.uol.com.br/

