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1- Processo sobre acidente aéreo de 2006 foi encerrado 
2- Presidenta da República afirmou que o contrato de compra dos caças Gripen será 
mantido  
 
 
1- Processo sobre acidente aéreo de 2006 foi encerrado 
Segundo o periódico Correio Braziliense, o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou 
o processo dos pilotos estadunidenses Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, que 
conduziam, no dia 29/09/06, um jato modelo Legacy e foram responsáveis por 
provocar um acidente aéreo sobre a Serra do Cachimbo, no estado do Mato Grosso, 
resultado de uma colisão do jato com um Boeing 737 da Gol. No ano de 2011, a 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (Decea), órgão vinculado ao Ministério da Defesa, solicitaram o confisco do 
brevê dos pilotos, visto que ambos foram considerados culpados tanto pela Anac e 
pelo Decea como pela Justiça Federal, que os condenou a uma sentença inicial de 4 
anos e 4 meses em regime semiaberto. Segundo o jornal, a resolução foi reduzida ao 
longo dos anos; entretanto, os pilotos, que residem nos Estados Unidos, não 
compareceram para prestar esclarecimento à Justiça brasileira, e continuaram a 
exercer a profissão, sendo considerados foragidos pela lei brasileira. De acordo com 
o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o 
acidente ocorreu devido a falhas causadas tanto pelos pilotos do Legacy quanto pelo 
Sistema Anticolisão de Tráfego e pelos reguladores de tráfego aéreo, que permitiram 
que as aeronaves permanecessem em rota de colisão. (Correio Braziliense – Política 
– 17/10/2015) 
 
 
2- Presidenta da República afirmou que o contrato de compra dos caças Gripen será 
mantido  
De acordo com o periódico O Estado de São Paulo, a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, declarou em entrevista concedida durante sua visita à Suécia, em 
19/10/2015, que as crises econômica e política que o Brasil atravessa atualmente não 
comprometeriam a compra dos 36 caças modelo Gripen NG, da empresa Saab, no 
valor de US$ 4,5 bilhões. De acordo com Rousseff, o país está em busca de 
estabilidade e não há risco de ruptura institucional. A presidenta ainda ressaltou que 
mesmo os países que foram atingidos diretamente pela crise de 2008 não deixaram 
de honrar seus contratos e que não seria diferente com o Brasil, uma vez que a crise 



brasileira possui um caráter conjuntural e não monetário. (O Estado de S. Paulo – 
Política – 20/10/2015) 
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