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LAUDO TÉCNICO 

 
A MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK DE OLIVEIRA E DE SEU MOTORISTA 
GERALDO RIBEIRO NA RODOVIA PRESIDENTE 

DUTRA EM 22 DE AGOSTO DE 1976 
 

 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

No domingo, dia 22 de agosto de 1976, por volta das 18h, na altura do 

km 164,8 da Rodovia Presidente Dutra em Resende-RJ, o automóvel 

OPALA placas NW-9386/RJ, que seguia pela rodovia em direção ao Rio 

de Janeiro com o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu 

motorista Geraldo Ribeiro, galgou o canteiro central e passou para a pista 

oposta, onde entrou em rota de colisão frontal contra o caminhão SCANIA 

placas ZR-0398/SC e seu semirreboque placas ZR-0072/SC, que 

estavam trafegando na direção de São Paulo (Inquérito Policial, fl. 007). 

Segundo os Laudos do Instituto de Criminalística do Instituto Carlos 

Éboli ICCE elaborados em 1976 e em 1996, a causa do desgoverno do 

automóvel teria sido sua colisão preliminar com um ônibus da Viação 

COMETA conduzido pelo motorista Josias Nunes de Oliveira, que 

também seguia pela rodovia em direção ao Rio de Janeiro, conforme 

ilustração que constou do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, a seguir 

parcialmente reproduzida. 
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Detalhe da representação artística da DINÂMICA DO EVENTO segundo 
Instituto de Criminalística Carlos Éboli (Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 

 

O presente Laudo estuda o evento com base (i) nos elementos técnicos 

contidos nos três laudos periciais elaborados pelo ICCE – Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli1, seus anexos e laudos complementares, (ii) 

no estudo das fotografias obtidas junto ao acervo das instituições Jornal 

do Brasil, Globo e Agência Estado, revelando aspectos importantes das 

avarias dos veículos envolvidos e do local dos fatos e (iii) no Relatório 

da Comissão Nacional da Verdade (“Laudo Referente à Análise dos 

Elementos Materiais Produzidos em Virtude da Morte do ex-Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira e de Geraldo Ribeiro, de 22 de Abril de 

2014”, Anexo V). 

                                                           
1 Laudo de exame de local de acidente de tráfego com mortes de 22/agosto/1976 (Anexo I); Laudo de 
exame de local de acidente de tráfego (Complementar) no. 634566 de 23/agosto/1976 (Anexo II); Laudo 
de exame pericial em componentes de veículo acidentado no. 1224169 de 19/julho/1996 (Anexo IV). 
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O signatário efetuou vistorias no local dos fatos na rodovia Presidente 

Dutra, cujo traçado viário permanece similar à situação existente quando 

da ocorrência. Uma dessas vistorias intencionalmente foi efetuada na 

mesma época do ano, com as mesmas condições climáticas e na 

mesma hora do ocorrido, para avaliar condições de iluminação natural 

e de visibilidade dos condutores consideradas similares às dos fatos. 

No presente Laudo, com base nas provas e documentos técnicos 

disponíveis, se demonstra que o ônibus da Viação COMETA placa HX-

2630/SP, prefixo 3148, conduzido por Josias de Oliveira, não trafegava 

com a velocidade apontada nos Laudos do Instituto de Criminalística 

Carlos Éboli – ICCE, que apontaram excesso de velocidade, e não teve 

qualquer participação causal nos fatos. 

Com isso, restou insubsistente a causa apontada para o desgoverno do 

automóvel OPALA nos laudos periciais elaborados pelo ICCE, bem 

como também restaram insubsistentes os documentos técnicos 

posteriores que tomaram como válidas as conclusões desses laudos.  

Descartada a participação do ônibus no evento, o presente Laudo 

investigou as circunstâncias envolvendo a passagem do automóvel 

OPALA para a pista oposta da rodovia, onde trafegou na contramão, 

após passar sobre o canteiro central em trecho retilíneo. Isso cocorreu 

após o automóvel ter trafegado normalmente por duas curvas 

imediatamente precedentes, nas quais trafegava com velocidade 

reduzida, tendo inclusive sido ultrapassado pelo ônibus COMETA, 

conforme relatou o motorista do ônibus Josias de Oliveira2.  

                                                           
2 Após comprovação técnica no presente Laudo da impossibilidade física da participação do ônibus 
como causa do evento, o condutor do ônibus COMETA Josias Nunes de Oliveira passou a ser 
testemunha privilegiada e isenta dos fatos, pois na posição na qual estava era observador privilegiado 
dos fatos, visualizando sem obstruções visuais toda a trajetória do automóvel OPALA, muito antes do 
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Os laudos do ICCE tampouco explicaram a trajetória em rota de colisão 

do automóvel OPALA contra o caminhão, sem marcas de frenagem, 

mesmo em face da iminente colisão frontal, contrariando o mais básico 

instinto de sobrevivência do seu condutor. Enquanto o condutor do 

caminhão (carregado com 30 toneladas de gesso) desviava para a 

direita e reduzia a velocidade, o automóvel, muito mais ágil do que o 

caminhão, prosseguia em rota de colisão frontal (conforme afirmaram os 

peritos do ICCE e conforme mostra seu croquis do local). Nem ante a 

iminência da colisão frontal, o condutor do OPALA teria frenado 

emergencialmente, o que se atesta pela constatação dos peritos do 

ICCE de que inexistia marca de frenagem do OPALA. Não foram 

empreendidas pelo condutor do automóvel as manobras evasivas que 

se impunham pelo básico instinto de sobrevivência: desvio do automóvel 

para fora da pista ou frenagem emergencial. 

O presente Laudo estuda a dinâmica do acidente considerando as 

fotografias dos veículos e do local dos fatos e os dados oriundos dos 

croquis do local, analisando-se com isso as deformações dos veículos 

e suas possíveis causas. O estudo acabou invalidando as conclusões 

dos laudos do ICCE, por uma sucessão de falhas, das quais 

ressaltamos: erros e omissões importantes na análise das avarias dos 

veículos; arbitrária adoção de hipóteses não comprovadas, confundindo 

suposições e fatos; marca de atritamento indevidamente atribuída ao 

ônibus, constatada em local não preservado e incompatível com a 

própria hipótese aventada de frenagem do ônibus; confusão conceitual 

entre frenagem e derrapagem; erro no cálculo da velocidade do ônibus 

                                                           

choque do automóvel com o caminhão. O condutor do ônibus já havia sido anteriormente absolvido 
em 1ª e 2ª instâncias, pela sentença da Comarca de Resende/RJ (Processo nº 2629) em 18 de agosto 
de 1977, e pelo acórdão do II Tribunal de Alçada (Câmara Criminal – Apelação nº 4.537 – Resende/RJ), 
em 10 de agosto de 1978. 
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(mediante aplicação conceitual equivocada de equações, erro no raio de 

curva, e adoção equivocada de coeficientes de atrito). 

Foi também constatada a perda de provas que poderiam ter sido obtidas 

no exame do automóvel OPALA, dificultando a busca da comprovação 

material da causa que teria levado o automóvel OPALA a invadir a pista 

oposta e empreender rota aparentemente intencional de colisão frontal 

com o caminhão. 

As conclusões são: (i) as provas produzidas pelo ICCE são eivadas por 

erros técnicos, falhas, omissões e suposições não comprovadas; (ii) os 

elementos probatórios levam à reconstrução da colisão de forma não 

condizente com a versão do ICCE concebida em 1976 e repetida em 

1996; (iii) a colisão frontal entre o caminhão e o automóvel OPALA em 

que estavam o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu 

motorista Geraldo Ribeiro envolve elementos que não se verificam em 

um típico “acidente” de trânsito, existindo evidências  que demonstram 

que o automóvel OPALA teria seguido em direção à pista oposta em rota 

de colisão, com inexplicável e injustificável falta de reação evasiva 

instintiva de seu condutor (Item 5.2 do presente Laudo).  
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2. CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL OPALA 
DO CASO CONCRETO E ANÁLISE DOS 
DIFERENTES TIPOS DE AVARIAS E 
DEFORMAÇÕES 

 
 
2.1.  CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL CHEVROLET 

OPALA STANDARD SEDAN 4 PORTAS 4 CILINDROS 
– 1970 

  

O automóvel OPALA em que viajavam o ex-Presidente Juscelino 

Kubitschek e seu motorista Geraldo Ribeiro foi bastante danificado pela 

colisão com o caminhão, a ponto de ficar irreconhecível em algumas 

fotografias. 

A análise do conjunto de documentos e fotografias disponíveis do veículo 

revelam inconsistências e divergências, a seguir explicitadas, mas 

permitem afirmar que se tratava de automóvel com as seguintes 

características: 

PLACAS:  NW-9326 

Marca:  CHEVROLET 

CHASSIS:  51269KB120800 

No motor:  OJ 403M 

Motor:  2500 cm3 (4 cilindros) 

Tipo:   OPALA 

Modelo:  SEDAN STANDARD (4 portas)  
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Certificado de Registro de Propriedade do automóvel emitido pelo DETRAN 
do Estado da Guanabara em 1970. 

 

 

Bilhete de Seguro Obrigatório de 1975 do automóvel. 
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Taxa Rodoviária Única – TRU do ano de 1976 do automóvel placas BH-9326.  

 

 

Número de identificação do chassis do OPALA, sendo legível “512????120800” 
(Foto 61 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, Processo criminal, fl. 251). 
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Placa (licença) NW-9326 do automóvel OPALA, com lanternas de ré (abaixo do 
para-choque traseiro) e chapa frisada de alumínio na parte traseira que equipavam 
o modelo LUXO (detalhe da Foto 62 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, 
Processo criminal, fl. 252). 

 

 

Paralama lateral traseiro esquerdo do automóvel OPALA do caso concreto, 
ostentando a inscrição “Opala” do modelo STANDARD (no modelo LUXO a 
inscrição era “Opala de LUXO”), e ostentando o friso na pintura que equipava o 
modelo LUXO (detalhe da Foto 79 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 
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Com base nos documentos e fotografias anteriores referentes ao 

automóvel, a tabela a seguir compara as diferenças e convergências para 

sanear os dados relativos ao automóvel OPALA do caso concreto. 

 

 

DOCUMENTO 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL OPALA – 1970 

LICENÇA CHASSI MOTOR 4 
CILINDROS 

TIPO 
MODELO 

Certificado de 
Registro de 
Propriedade 

01-179326 51269KB120800 OJ0403M SEDAN 
(STANDARD) 

Seguro 
Obrigatório – 

ano 1975 

GB / BH 
9326 

51269KB12800 OJ 0403M SEDAN 
(STANDARD) 

Taxa Rodoviária 
Única TRU – 

ano 1976 

BH 9326 51269KB120800 ----- SEDAN 
LUXO 

Laudo ICCE 
22/ago/1976 

RJ-NW 9326 ----- ----- ----- 

Laudo ICCE 
23/ago/1976 

RJ-NW 9326 51269KB120800 ----- ----- 

Laudo ICCE 
1996 

----- ----- 7321818 GM 
(no do bloco) 

----- 

 

Da tabela anterior tem-se que o automóvel OPALA tinha placa (licença) 

de número 9326, com as letras da placa variando segundo o local de 

lacração.  

O número do chassi do automóvel era 51269KB120800 (descartado o 

erro grosseiro do Bilhete de Seguro Obrigatório, que omitiu um “zero” dos 

últimos cinco algarismos do chassi, registrando 2800 ao invés do número 

correto 20800). 



  

  
 

14 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

O número oficial do motor do automóvel era OJ 0403M. Esse número não 

foi verificado pelo ICCE nos Laudos emitidos em 1976. No Laudo do ICCE 

emitido em 1996 equivocadamente o número de fabricação fundido no 

bloco do motor foi apontado como sendo o número oficial do motor 

(conforme demonstrado no ITEM 3.3.1 deste Laudo).  

O número do chassi do OPALA ano / modelo 1970 era padronizado e 

indicava as características originais do veículo, conforme exemplo que 

segue: 

 

   

Exemplo de dados originais de um outro automóvel OPALA 1970 
indicados pela numeração do chassi (Fonte: Revista OPALA & Cia. CIP-
Brasil. Catalogação na Fonte G971 Guia Histórico Opala & cia / [Luiz 
Guedes Jr.] 1. ed. – São Paulo. Editora OnLine. 2015. il. ISBN 978-85-
432-1013-1 ‘Edição de Colecionador').  

 

Os documentos e a plaqueta de identificação do veículo OPALA do caso 

concreto indicam que o número do chassi do OPALA 1970 era 

51269KB120800 (descartado o erro grosseiro do Bilhete de Seguro 

Obrigatório, que apresenta o número de série 2800 com quatro 

algarismos, ao invés dos obrigatórios cinco algarismos – no caso 20800). 
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Esse número, quando analisados seus diferentes campos 5 1269 K B1 

20800 revela as características originais de fábrica do automóvel: 

5 = fabricante GM 

1269 = modelo STANDARD 2500 – 4 cilindros (o modelo LUXO 

2500 tinha código 1469). 

K = código do ano / modelo 1970 

B1 = código da fábrica São Caetano do Sul- SP 

20800 = número de série do automóvel do caso concreto 

  

De acordo com o número do chassi, o automóvel do caso concreto tinha 

as características originais de fábrica GM (General Motors) OPALA 

SEDAN STANDARD MOTOR 2500 (4 cilindros). Não era modelo LUXO, 

apesar de assim constar do documento TRU de 1976, e apesar de 

apresentar externamente diversas características do veículo LUXO 

(chapa frisada traseira de alumínio, lanternas de ré, e o friso cromado no 

contorno dos paralamas junto às rodas e na parte inferior do vão de 

encaixe das portas, friso lateral na pintura dos paralamas e portas). 

Quando o automóvel foi fabricado, em 1970, a capota preta de vinil era 

um item opcional até mesmo na versão LUXO. 

As identificações “Opala” nos paralamas traseiros confirmam se tratar de 

modelo STANDARD. No modelo LUXO essa identificação era “Opala DE 

LUXO”, conforme fotos de exemplos de OPALAS LUXO (COR VERDE) 

e SEDAN (COR BRANCA) nas fotografias ilustrativas que seguem. 
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Diferenças visuais entre o automóvel OPALA LUXO (cor VERDE) e 
OPALA STANDARD (cor BRANCA) ano/modelo 1970 (Fonte: Revista 
OPALA & Cia. CIP-Brasil. Guia Histórico Opala & cia / [Luiz Guedes Jr.] 
1. ed. – São Paulo. Editora OnLine. 2015. ‘Edição de Colecionador'). 

 

As fotografias ilustrativas a seguir mostram o aspecto original dos 

automóveis CHEVROLET OPALA 4 PORTAS MOTOR 2500 ANO 1970, 

e ajudam a conhecer o aspecto original do veículo destruído no caso 

concreto (desconsiderando-se a cor do veículo), permitindo melhor 

análise das avarias provocadas pelo evento no automóvel do caso 

concreto. 
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Exemplo de automóvel Chevrolet OPALA ano 1970, 4 portas. Notar dianteira 
com grade frontal, e espelho retrovisor externo fixado na porta dianteira 
esquerda (Foto Rogério de Simone in OPALA - Clássicos do Brasil. SANDLER, 
P.C. Alaúde Editorial. 2015, pg. 34/35).  

 

A área à esquerda da linha amarela vertical na foto indica, no caso 

concreto sob análise, a área que teve contato direto com a parte frontal 

do caminhão. 

A fotografia a seguir, da parte traseira do automóvel OPALA SEDAN 4 

PORTAS, permite observar o formato original do balanço traseiro do 

veículo (porta-malas), bem como as colunas traseiras do teto do 

habitáculo apoiadas sobre os paralamas traseiros.  
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Exemplo de automóvel Chevrolet OPALA ano 1970, 4 portas. O retângulo 
evidencia o balanço traseiro alto, e robustas colunas traseiras do teto do 
habitáculo engastadas nos paralamas traseiros (Foto Rogério de Simone in 
OPALA - Clássicos do Brasil. SANDLER, P.C. Alaúde Editorial. 2015, pg. 33).   

 

 

Exemplo do espelho retrovisor externo esquerdo do automóvel Chevrolet 
OPALA ano 1970, 4 portas (Detalhe de Foto Rogério de Simone in OPALA - 
Clássicos do Brasil. SANDLER, P.C. Alaúde Editorial. 2015, pg. 34/35).  

 

Nos automóveis OPALA sedan 4 portas, as colunas traseiras do teto do 

habitáculo, fortemente engastadas sobre os paralamas traseiros, e a 

estrutura do porta-malas (correspondendo ao balanço traseiro), são 

exemplificadas nas fotografias a seguir. 
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Exemplo de estrutura de automóvel Chevrolet OPALA de 4 portas. Notar 
robustas colunas traseiras do teto do habitáculo engastadas sobre os 
paralamas traseiros (Foto: General Motors do Brasil / Ulbra in OPALA - 
Clássicos do Brasil. SANDLER, P.C. Alaúde Editorial. 2015, pg. 102/103).   

 

 

 

Exemplo de estrutura de OPALA 4 portas 1970, ilustrando como a deformação 
para trás das colunas traseiras do habitáculo tende a empurrar para baixo o 
balanço traseiro (Fonte consultada em 14/06/2017 http://sc.olx.com.br/norte-
de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-
326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32).  

 

http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
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Exemplo do aspecto geral da estrutura dianteira e furação original da 
chaparia para fixação do motor (e equipamento acessório) do OPALA 4 
portas ano 1970 (Fonte consultada em 14/06/2017 
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-
opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32). 

  

 

Exemplo de motor do Chevrolet OPALA de 4 cilindros e 2,5 litros, com 
equipamentos acessórios instalados (Foto Guia Histórico OPALA & Cia 
1969-1971. Luiz Guedes Jr. On Line Editora. 2015). 

http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
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Exemplo de motor de 4 cilindros e 2,5 litros do Chevrolet OPALA ano 1970. O 
compartimento espaçoso acomodava com folga o propulsor de 4 cilindros. 

 

 

Exemplo (vista lateral) de motor de 4 cilindros e 2,5 litros do Chevrolet OPALA 
ano 1970, com alguns dos cabos e equipamentos acessórios removidos. 

A parte traseira do OPALA SEDAN 4 PORTAS pode ser visualizada nas 

fotos que seguem.  
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Exemplo de estrutura do porta-malas do OPALA 4 portas 1970 (Fonte 
consultada em 14/06/2017 http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-
catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-
326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32) 

 

 

Exemplo de porta-malas de automóvel Chevrolet OPALA de 4 portas, 
observando-se nos círculos a travessa de apoio sobre as caixas das rodas 
traseiras.    

 

 

 

http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
http://sc.olx.com.br/norte-de-santa-catarina/veiculos/carros/gm-chevrolet-opala-1970-aceito-proposta-326805838?xtmc=opala&xtnp=3&xtcr=32c
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Exemplo de visão interna da lateral direita do porta-malas do automóvel Chevrolet 
OPALA de 4 portas, observando-se: travessa vertical para fixação da roda estepe, 
travessa direita sobre a caixa da roda traseira direita, e caixa de acomodação do pneu 
estepe no assoalho. 

 

A travessa vertical e a caixa do estepe no assoalho mostradas na figura 

exemplo anterior aumentam a rigidez da lateral direita da estrutura do 

porta-malas do Opala. No caso de torção da estrutura do veículo 

(deformação induzida), o paralama direito terá menor deformação 

induzida que o paralama esquerdo. 
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Exemplo de porta-malas do automóvel Chevrolet OPALA de 4 portas, 
observando-se a roda estepe fixada na travessa vertical, e a caixa de 
acomodação do pneu estepe no piso do porta-malas.    

 

 

Exemplo de visão interna da lateral esquerda do porta-malas do automóvel 
Chevrolet OPALA de 4 portas, observando-se travessa esquerda sobre a 
caixa da roda traseira esquerda. Não existe travessa vertical na estrutura 
interna de fixação do paralama esquerdo.    
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Exemplo de detalhe do lado interno esquerdo do porta-malas do OPALA 4 
portas, evidenciando a ausência da barra vertical na estrutura interna de 
fixação do paralama lateral esquerdo. O piso no lado esquerdo do porta-malas 
é plano, sem vincos ou saliências. 

 

 

 
2.2.  ANÁLISE DOS DIFERENTES TIPOS DE AVARIAS E 

DEFORMAÇÕES EM VEÍCULOS AUTOMOTORES  

 

A literatura técnica sobre acidentes de trânsito enfatiza a necessidade de 

estudá-los considerando as informações procedentes dos veículos 

envolvidos, em especial de suas as avarias e deformações.  

O manual “Traffic Accident Investigation Manual” (J. Stannard Baker e 

Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 1986, 

tópico 820) ensina que a distinção entre os possíveis e diferentes tipos 

de avarias é importante pois ajuda a determinar a exata posição relativa 

dos veículos durante a colisão e permite determinar se o acidente 

envolveu mais de uma colisão, como em muitos casos ocorre. 
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Segundo o citado “Traffic Accident Investigation Manual”, a violência de 

uma colisão com grande velocidade apresenta energia capaz de provocar 

extensas (i) deformações de contato no local de contato dos veículos, 

(ii) deformações induzidas de grande magnitude em outras partes da 

estrutura e chaparia do veículo (dobras e enrugamento) e (iii) colisões 

secundárias entre veículos.  

Deformação de contato (ou avaria de contato) é o dano causado a 

qualquer parte do veículo por contato direto com outro veículo ou 

qualquer outro objeto. Essas avarias são normalmente caracterizadas por 

intenso amassamento de partes externas do veículo, por arranhões e 

esmerilhamento (por atrito) na pintura e em outras partes plásticas ou 

metálicas, marcas de atritamento pneumático em superfícies externas, 

material do pavimento incrustado em partes do veículo, e outros sinais de 

contato externo.  

Deformações induzidas (ou avarias induzidas) são os danos 

provocados em alguma outra parte do próprio veículo, que não 

diretamente afetada pela deformação de contato. Partes do veículo que 

não foram atingidas diretamente por colisão ainda assim apresentam 

danos e avarias extensas. O mais frequente tipo de avaria induzida é a 

deformação caracterizada por dobras e enrugamentos de partes não 

atingidas do corpo do veículo, sem riscos e sem esmerilhamento de 

superfícies. Outro exemplo: em um carro com motor dianteiro e tração 

traseira, uma colisão frontal que desloque para trás o conjunto de motor 

e transmissão pode provocar danos induzidos no diferencial e nas juntas 

universais.  
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Colisões secundárias são as colisões subsequentes à primeira e 

principal colisão que podem ocorrer no caso de colisão entre veículos 

com grande velocidade e energia (cinética). 

O formulário de campo para anotação de avarias em veículos do 

Northwestern University Traffic Institute NUTI, a seguir reproduzido, 

indica a necessidade de registrar diferenciadamente as avarias de 

contato e as avarias induzidas.   

 

Formulário de REGISTRO DE DANO DE COLISÃO DE VEÍCULO 
diferenciando AVARIA INDUZIDA (“INDUCED DAMAGE”) e AVARIA DE 
CONTATO (“CONTACT DAMAGE”) (Northwestern University Traffic Institute 
NUTI, 1985). 
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O citado “Traffic Accident Investigation Manual” do Northwestern 

University Traffic Institute NUTI apresenta exemplos fotográficos de 

avarias induzidas, a seguir reproduzidos.   

 

 

Exemplos de avarias induzidas (“Traffic Accident Investigation Manual”. J. 
Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 
1986, tópico 820). 

 

Nas colisões em que estão presentes velocidades elevadas (como no 

caso em estudo), após a colisão inicial dos veículos envolvidos 

(necessariamente uma colisão de contato) é frequente a ocorrência de 

colisões secundárias entre esses veículos, e mesmo de choques 

subsequentes contra outros veículos, postes, guias, balizadores ou 

outros diferentes obstáculos existentes na pista. 
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Exemplo de colisão secundária (“Traffic Accident Investigation Manual”. J. 
Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 
1986, tópico 820). 

 

 

Verso do formulário de REGISTRO DE DANO DE COLISÃO DE VEÍCULO 
instruindo a forma de registrar duas áreas de contato em um mesmo veículo 
(Northwestern University Traffic Institute NUTI, 1985). 
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A título de exemplo de deformação provocada por colisão secundária, a 

seguir são mostradas fotografias das avarias resultantes do choque 

entre um automóvel e um ônibus, seguido de colisão secundária.  

 

Exemplo de avarias por COLISÃO SECUNDÁRIA: após o automóvel colidir 
frontalmente com a lateral dianteira esquerda do ônibus (com deformações 
resultantes destacadas em amarelo) ocorreu o giro do automóvel e uma colisão 
secundária (deformações destacadas em vermelho) entre a lateral traseira direita do 
automóvel e a parte central do ônibus (Fotos EJZENBERG, 2003). 

 

A colisão secundária do exemplo aqui apresentado produziu na lateral 

direita traseira do veículo uma deformação de contato (afundamento 

lateral) que apresenta notável semelhança com o caso concreto da 

colisão secundária do caminhão SCANIA com o automóvel OPALA no 

qual viajava o ex-Presidente Juscelino Kubistchek, da qual resultou o 
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afundamento lateral do paralama traseiro esquerdo (como se explicitará 

a seguir nos Itens 3.1 e 3.2 do presente Laudo).  

 
 
2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE 

AVARIAS DO AUTOMÓVEL OPALA NW-9386/RJ 

Tendo-se anteriormente apresentado os diferentes tipos de avarias da 

literatura técnica especializada e as características externas do 

automóvel OPALA NW-9386/RJ, passaremos a analisar as diferentes 

avarias sofridas pelo automóvel do caso concreto. 

As fotografias do automóvel OPALA no local de imobilização após a 

colisão com o caminhão, obtidas junto ao acervo das instituições Jornal 

do Brasil, Globo e Agência Estado, revelam aspectos importantes das 

avarias e deformações visíveis do OPALA do caso concreto. 

 

Visão da parte frontal e lateral esquerda do automóvel OPALA. Ao fundo vê-se 
o semirreboque imobilizado (Foto GLOBO 161058-04, 22/agosto/1976). 
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Visão da parte traseira e lateral direita do automóvel OPALA (Foto AGÊNCIA 
ESTADO – JK_856179, 22/agosto/1976). 

 

 

Visão da parte frontal e lateral direita do automóvel OPALA (Foto JORNAL DO 
BRASIL – 11.132101, 22/agosto/1976). 
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Visão da parte lateral esquerda do automóvel OPALA (Foto JORNAL DO 
BRASIL – 6.195902, 22/agosto/1976). 

 

 

Detalhe da porta dianteira esquerda do automóvel OPALA (Foto JORNAL DO 
BRASIL – 200001, 22/agosto/1976). 
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Com base nos itens 2.1 e 2.2 anteriores, e utilizando as fotografias do 

veículo do caso concreto tomadas após o acidente, podemos identificar 

a ococrência deformações de contato resultantes da colisão frontal com 

o caminhão, deformações por colisão secundária, e deformações 

induzida em diferentes intensidades. 

 

Exemplo de automóvel Chevrolet OPALA ano 1970, 4 portas, com 
indicação da área de cor amarela do OPALA no caso concreto destruída 
por deformação de contato com o caminhão SCANIA, e a área 
quadriculada danificada pela colisão secundária contra a lateral direita 
do semirreboque (Foto Rogério de Simone in OPALA - Clássicos do Brasil. 
SANDLER, P.C. Alaúde Editorial. 2015, pg. 34/35). 

A área amarela indicada na fotografia anterior corresponde à região do 

OPALA que, no caso concreto, sofreu deformação de contato pela 

colisão frontal com o caminhão. Já a área quadriculada apresenta a 

região de deformação por colisão secundária, resultado da colisão do 

OPALA contra a lateral direita do semirreboque do caminhão SCANIA. O 

restante do OPALA do caso concreto apresentou deformação induzida 

em diferentes intensidades. 

O exemplo de automóvel OPALA da fotografia a seguir mostra, a partir 

de um ângulo superior, as áreas do automóvel OPALA do caso concreto 
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que sofreram deformação de contato e deformação induzida.  

 

Exemplo de automóvel OPALA 4 portas, com indicação da área amarela de 
intensa deformação de contato, e área verde de deformação induzida do 
automóvel OPALA do caso concreto (Fonte: 
http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI90312-
10142,00.html, consultada em 16/06/2017). 

O automóvel exemplo mostrado na fotografia anterior permite observar a 

área amarela correspondente à região de intensa deformação de 

contato sofridas pelo automóvel OPALA do caso concreto.  A área verde 

corresponde à região de deformação induzida com diferentes 

intensidades. A lateral esquerda do automóvel (não visível na foto) 

corresponde à região de deformações decorrentes da colisão 

secundária do caso concreto 

O estudo completo de todos os ângulos de um veículo envolvido numa 

colisão e a caracterização precisa de todas as avarias visíveis é 

fundamental para o entendimento de colisões veiculares, como a seguir 

se demonstrará.   

Avarias de 
CONTATO 

Avarias 
INDUZIDAS 

http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI90312-10142,00.html
http://revistaautoesporte.globo.com/Revista/Autoesporte/0,,EMI90312-10142,00.html
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3. DESCRIÇÃO, REVISÃO E ANÁLISE CRÍTICA 
DOS LAUDOS DO INSTITUTO DE 
CRIMINALÍSTICA CARLOS ÉBOLI – ICCE 

 

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli produziu três laudos sobre a 

colisão que vitimou o ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em datas 

distintas e com diferentes peritos criminais.  

O primeiro laudo do ICCE é datado de 22/agosto/1976 (data da colisão), 

e foi considerado pelo ICCE como um “laudo preliminar”. O segundo 

laudo do ICCE, datado de 23/agosto/1976, baseou-se nos dados 

levantados em campo pelos peritos subscritores do laudo preliminar. O 

terceiro laudo do ICCE foi feito muito posteriormente, em 1996, e 

pretendia investigar se houve sabotagem ou explosão no automóvel em 

que estava o ex-Presidente. 

Todos esses laudos tiveram a mesma base técnica equivocada, e 

compartilham a mesma conclusão insubsistente sobre hipotética, mas 

não demonstrada, participação de um “terceiro veículo” como causa do 

evento. 

Os laudos do ICCE não identificaram todas as avarias do automóvel 

OPALA e não distinguiram adequadamente essas avarias segundo sua 

gênese (deformações de contato ou induzidas). Essas deformações 

quando devidamente estudadas, ajudam a explicar a dinâmica do evento, 

e afastam hipóteses insubsistentes, feitas sobre premissas tecnicamente 

falhas.  
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Outra grave falha técnica que se observa nos laudos do ICCE foi sua 

completa omissão sobre as deformações decorrentes da colisão 

secundária entre o OPALA e o caminhão e seu semirreboque. Analisadas 

essas deformações da colisão secundária, e corrigidas as premissas que 

confundiram deformações de contato com deformações induzidas, as 

conclusões dos laudos do ICCE ficam invalidadas. 

Os laudos do ICCE de 1976 também deixaram de estudar os 

componentes mecânicos do veículo (freio, direção, suspensão) que 

poderiam eventualmente explicar sua anômala trajetória em rota de 

colisão passando para a pista oposta, sem frenagem, nem mesmo antes 

da iminente colisão frontal. 

Com a finalidade de explicarem a dinâmica do evento, os laudos do ICCE 

optaram por introduzir no cenário um “terceiro veículo”, um ônibus que 

teria frenado na saída da curva precedente e atingido a lateral traseira do 

OPALA, provocando seu desgoverno.  

A análise que se fará da totalidade dessas múltiplas avarias, juntamente 

com a análise das velocidades dos veículos e das hipotéticas marcas de 

“frenagem” do ônibus, demonstrará as inconsistências na dinâmica do 

evento descrita nos laudos do ICCE, com base na hipotética colisão com 

um “terceiro veículo”. Como se demonstrará, era fisicamente impossível 

a dinâmica alegada pelo ICCE da colisão entre o ônibus COMETA e o 

automóvel OPALA. 
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3.1. ESTUDO DO LAUDO DO ICCE – SEM NÚMERO – DE 
EXAME DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM 
MORTES. Ocorrência no. 136/76 de 22/agosto/1976 

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Trânsito referente à 

ocorrência 136/76 de 22/agosto/1976 foi elaborado pelos Peritos 

Criminais Nelson Ribeiro de Moura e Haroldo Ferraz, designados por 

Roberto de Freitas Villarinho, então Diretor do Instituto de Criminalística 

Carlos Éboli.  Posteriormente, o perito Haroldo Ferraz foi substituído 

pelo perito Sergio de Souza Leite (que assinou o laudo complementar 

do ICCE de 23/agosto/1976). 

Os exames de local começaram na noite do dia 22 de agosto de 1976, 

resultando em croquis do local do evento, apresentando o sítio de 

colisão e o local de imobilização dos veículos, bem como a trajetória do 

automóvel OPALA, do caminhão SCANIA e de um suposto “terceiro 

veículo” (desenhado como sendo um veículo pesado).  

A trajetória do automóvel OPALA foi detalhada no croquis do Laudo do 

ICCE de 22/agosto/1976, com medição das marcas (i) na pista sentido 

Rio de Janeiro, (ii) sobre o canteiro central, e (iii) na pista oposta sentido 

São Paulo, onde o OPALA se chocou frontalmente contra o caminhão. 

 
 
3.1.1 ESTUDO DAS FOTOGRAFIAS JUNTADAS AO LAUDO 

DO ICCE de 22/agosto/1976 

Uma coleção de apenas 07 (sete) fotografias acompanhou o primeiro 

Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, sendo 05 (cinco) fotos do automóvel 

OPALA e 02 (duas) fotos do caminhão.  



  

  
 

39 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

Para a importante análise das deformações do automóvel OPALA, 

complementando a documentação fotográfica do Laudo do ICCE de 

22/agosto /1976 (e também do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976), 

utilizamos as fotografias dos acervos do Jornal do Brasil, da Globo e da 

Agência Estado. São fotografias registradas pela imprensa e pela mídia 

ainda no local dos fatos, antes e durante a remoção do OPALA para o 

pátio de recolhimento da 89ª Delegacia de Resende-RJ (após a perícia 

no local dos fatos).  

 

FOTOGRAFIAS DO AUTOMÓVEL OPALA  

As FOTOS 01 e 02 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 mostram a 

parte frontal e frontal direita do automóvel OPALA. A FOTO 03 mostra a 

parte traseira e as FOTOS 04 e 05 mostram a lateral esquerda. 

Nenhuma foto mostrou a parte traseira direita do OPALA.  

Como se demonstrará a seguir, o Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 

contém descrição inexata das avarias, comprometendo as análises 

subsequentes, especialmente ignorando as extensas avarias existentes 

ao longo de toda a lateral esquerda do OPALA (paralamas dianteiro e 

traseiro, porta dianteira e colunas do teto do habitáculo). 

Nenhuma das fotografias desse Laudo do ICCE mostrou as avarias do 

setor direito traseiro do automóvel. Essas avarias não poderiam deixar 

de ser registradas, em face de sua extensão e magnitude. 

As legendas das fotografias e o corpo do Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976 destacaram apenas as avarias do paralama traseiro 
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esquerdo, que sustentariam assim a tese de que esse paralama teria 

sido avariado por um evadido “terceiro veículo”.  

As fotografias dos acervos do Jornal do Brasil, da Globo e da Agência 

Estado (a seguir reproduzidas e comentadas) permitiram a análise 

conjunta das avarias dos lados direito e esquerdo do automóvel OPALA, 

e revelaram que o paralama traseiro direito do OPALA apresentava 

deformação induzida similar à do paralama traseiro esquerdo 

Essas fotografias revelaram também que a lateral esquerda do OPALA 

sofreu colisão secundária com o semirreboque do caminhão, 

danificando o paralama dianteiro esquerdo e a porta dianteira esquerda 

(com afundamento e arrancamento do espelho retrovisor externo do 

lado esquerdo).  

A análise do conjunto completo – e não somente de um dos lados do 

OPALA – permite identificar avarias de contato, avarias induzidas e 

avarias decorrentes de colisões secundárias sofridas pelo automóvel. 

A FOTO 01 do Laudo do ICCE a seguir reproduzida mostra a parte 

frontal do automóvel OPALA. Nota-se que a única parte da frente do 

OPALA que não foi atingida pelo choque frontal contra o caminhão foi a 

extremidade do paralama dianteiro esquerdo.  
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Foto do automóvel OPALA no local de imobilização. Em destaque, a 
extremidade indeformada do paralama dianteiro esquerdo e a roda dianteira 
esquerda deslocada para fora do respectivo paralama (FOTO 01 do Laudo 
do ICCE de 22/agosto/1976).   

 

A FOTO 01 anterior mostra também que a deformação geral da estrutura 

do automóvel deixou a roda dianteira esquerda fora da caixa de roda do 

paralama dianteiro esquerdo. 

A fotografia a seguir, do acervo do Jornal do Brasil, mostra com maior 

clareza a deformação de contato da parte frontal do OPALA. 
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Detalhe de foto da parte frontal do automóvel 
OPALA, com destaque para a extremidade do 
paralama dianteiro esquerdo e a roda dianteira 
esquerda deslocada para fora do respectivo 
paralama (Fonte: Foto 7.200001 do acervo do 
Jornal do Brasil. Agosto/1976).   

 

A FOTO 02 do Laudo do ICCE, a seguir reproduzida, mostra a parte 

frontal direita do OPALA. É possível observar que o caminhão destruiu 

a lateral direita do OPALA até a altura da caixa do vão da roda traseira 

direita. As duas portas do lado direito do automóvel ficaram imprensadas 

contra a coluna traseira do teto e contra a caixa do vão da roda traseira 

direita.  
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Foto da parte frontal direita do automóvel OPALA no local de imobilização. 
Para referência, foi assinalada em amarelo a extremidade frontal esquerda 
do veículo. As portas dianteira e traseira do lado direito foram prensadas para 
trás, contra a coluna traseira do teto e contra a caixa do vão de roda traseira 
direita (FOTO 02 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976).   

 

A FOTO 03 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, a seguir reproduzida, 

mostra a parte traseira do OPALA, no local de imobilização, antes da 

chegada dos guinchos para remoção do veículo para o pátio da 

Delegacia Policial de Resende/RJ. Observa-se que as extremidades 

dos paralamas traseiros do lado esquerdo e do lado direito do automóvel 

não apresentavam avarias decorrentes do evento. 
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Foto do OPALA no local de imobilização, mostrando o teto empurrado para 
trás, e revelando que a extremidade do paralama traseiro esquerdo e sua 
lanterna não apresentavam avarias visíveis, conforme mostra o detalhe 
ampliado. O mesmo se aplica à extremidade do paralama traseiro direito 
(FOTO 03 do laudo do ICCE de 22/agosto/1976).   

 

A FOTO 03 anterior do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 permite 

visualizar a extremidade íntegra do paralama traseiro esquerdo, mas 

  



  

  
 

45 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

não é igualmente nítida para observar a extremidade do paralama 

traseiro direito. Para suprir essa falta de nitidez, utilizaremos fotografias 

do acervo da Agência Estado, que mostram em detalhe que após o 

evento a extremidade do paralama traseiro direito do automóvel OPALA 

não apresentava avaria.  

 

Detalhe de fotografia tomada no local de imobilização do automóvel OPALA 
mostrando a extremidade do paralama traseiro direito sem enrugamento. 
Notar também deformações induzidas (dobras) na coluna traseira do 
habitáculo e no paralama traseiro (Fonte: Foto JK_856179 do acervo da 
Agência Estado. Agosto/1976). 

 

Avarias 
induzidas 

Extremidade 
sem avaria 
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Detalhe de fotografia tomada no local de imobilização do automóvel OPALA 
mostrando a extremidade do paralama traseiro direito sem avaria (Fonte: Foto 
0512JuscelinoK17 do acervo da Agência Estado. Agosto/1976). 

 

O paralama traseiro direito do automóvel OPALA não apresentava 

enrugamento na extremidade e ostentava apenas deformações 

induzidas na região de engaste da coluna traseira do habitáculo.  

De forma tecnicamente equivocada, o Laudo do ICCE de 

23/agosto/1976 registrou extensas avarias e enrugamentos nos 

paralamas traseiros do automóvel OPALA, e as atribuiu ao evento, 

conforme FOTOS 64 e 65 a seguir reproduzidas e analisadas. 
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Avarias indevidamente associadas ao evento, apontadas no Laudo do ICCE 
de 23/agosto/1976 na extremidade do paralama traseiro esquerdo do OPALA: 
“enrugamento do paralama e a quebra da lanterna traseira” (FOTO 64 do 
Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 tirada no pátio da Delegacia de Polícia de 
RESENDE/RJ).  

 

 

Observada em detalhe ampliado, essa foto do Laudo de 23/agosto/1976 

permite distinguir o enrugamento lateral do paralama traseiro esquerdo 

e o dano na extremidade desse mesmo paralama, conforme segue. 
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Detalhe ampliado da foto anterior do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 tirada 
no pátio da 89 DP mostrando “enrugamento do paralama e a quebra da 
lanterna traseira”, não provocado pelo evento na rodovia (FOTO 64 do Laudo 
do ICCE de 23/agosto/1976).   

 

A mesma confusão entre avarias constatadas no veículo quando ainda 

no local da colisão e avarias posteriores também ocorreu com relação à 

extremidade direita do paralama esquerdo, pois as deformações 

constatadas no local dos fatos (FOTO 03 do Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976 anteriormente reproduzida) divergem das deformações 

apontadas na FOTO 65 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976.   

 

Quebra da lanterna 
e amassamento 
ocorridos após o 

evento 

Colisão 
secundária 
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FOTO 65 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 (tirada no pátio da Delegacia 
de Polícia de RESENDE/RJ) mostrando enrugamento da extremidade do 
paralama traseiro direito não provocado pelo evento na rodovia. 

A quebra da lanterna traseira esquerda e o amassamento da 

extremidade do para-lama traseiro mostrados na FOTO 64 (lado 

esquerdo) e FOTO 65 (lado direito) do Laudo Complementar do ICCE 

de 23/agosto/1976 não constam dos registros fotográficos do veículo 

antes de sua remoção do local da colisão e, portanto, não foram 

provocados pela colisão na rodovia. Nessa questão importante, o Laudo 

do ICCE de 22/agosto/1976 contradiz e desautoriza o Laudo 

complementar de 23/agosto/1976, demostrando que essas avarias de 

contato são de momento posterior à colisão ocorrida na rodovia.  

Quebra da lanterna 
e amassamento 
ocorridos após o 

evento 
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Já o “enrugamento do paralama” traseiro esquerdo admitido no Laudo 

Complementar do ICCE de 23/agosto/1976 resultou de deformação 

induzida pela força das colunas do teto empurradas para trás e para 

baixo, associada à deformação de contato da colisão secundária do 

OPALA com o caminhão (semirreboque). 

Como não há registro de avarias nas extremidades dos para-lamas 

traseiros do veículo antes de sua remoção do local da colisão, mas elas 

são apontadas no Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, podem ter 

decorrido da operação de guinchamento para remoção do automóvel 

OPALA até o pátio de recolhimento da 89ª Delegacia de Resende, 

conforme mostram as duas fotografias a seguir. 

 

 

Fotografia da operação de remoção do automóvel OPALA (erguimento e 
arrastamento descuidado, sem cintas), do local de imobilização para o pátio 
da Delegacia policial de Resende-RJ.  
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Avarias na lanterna e na extremidade do paralama traseiro esquerdo do 
OPALA, que podem ter sido provocadas pelo contato com a estrutura tubular 
do guincho na remoção do OPALA para o pátio da Delegacia de Polícia. Notar 
que a avaria corresponde ao tubo da estrutura do guincho, até pelo fato de 
não ter alcançado o para-choque do OPALA (Fonte: Foto 1.200101 do acervo 
do JORNAL DO BRASIL. Agosto/1976). 

 

 

A avaria na extremidade do paralama traseiro esquerdo e na respectiva 

lanterna não foi provocada pela colisão na rodovia. Provavelmente, foi 

provocada durante a operação de guinchamento, durante o transporte 

ou por outra causa qualquer.  
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Transporte do OPALA para o pátio da Delegacia de Polícia de Resende sobre 
carretinha acoplada na traseira de caminhão guincho (Fonte: JORNAL DO 
BRASIL. 24/agosto/1976). 

 

Jamais a avaria na extremidade do paralama traseiro esquerdo e na 

respectiva lanterna poderia ter sido considerada como prova da 

hipotética e não comprovada colisão com suposto “terceiro veículo”, pois 

simplesmente não existia no momento imediato após a colisão, o que é 

mais uma das graves falhas técnicas dos Laudos do ICCE.  

A FOTO 04 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 (a seguir reproduzida) 

mostra extensas avarias ao longo de toda a lateral esquerda do OPALA, 

mas a legenda da foto e o corpo do Laudo do ICCE destacam apenas 

“as avarias no setor lateral posterior esquerdo” (grifamos), ignorando 
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de modo injustificável as demais avarias, em especial na porta dianteira 

esquerda e no paralama dianteiro esquerdo. O procedimento técnico 

correto é mostrar e analisar todas as avarias do veículo, como faremos 

a seguir. 

Essas avarias nos dois lados do automóvel são a seguir mostradas 

através de fotos obtidas junto ao acervo de órgãos de mídia e imprensa.  

 

Foto do OPALA no local de imobilização, destacando apenas “as avarias 
no setor lateral posterior esquerdo” (grifamos), ignorando as evidentes 
demais avarias constatáveis em toda a lateral esquerda (Laudo do ICCE 
de 22/agosto/1976).  

 

As extensas avarias ao longo de toda a extensão da lateral esquerda do 

OPALA são a seguir mostradas através das fotos do acervo da mídia e 

da imprensa.  
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Avarias no para-lama dianteiro esquerdo do OPALA, inclusive com marcas 
de pneumáticos, ignoradas no Laudo do ICCE (Fonte: foto 76_856180B do 
acervo da Agência Estado. Agosto/1976). 

As avarias no paralama dianteiro esquerdo do OPALA são bem visíveis 

na foto anterior, obtida do acervo da Agência ESTADO, em que se 

observam marcas de pneumáticos na lateral do paralama. Essas 

marcas de pneumático no paralama podem ser decorrentes do (i) 

contato com o próprio pneumático dianteiro esquerdo do automóvel ou 

alternativamente (ii) do contato com pneumáticos da lateral do 

semirreboque.  

A FOTO 04 do Laudo do ICCE anteriormente reproduzida também 

mostra o teto do OPALA empurrado para trás, forçando as colunas 

traseiras sobre os respectivos paralamas traseiros, provocando 

deformação induzida (dobra na chaparia) na região traseira do OPALA 

(paralamas e porta-malas). 

O porta-malas está visivelmente flexionado (dobrado) para baixo, 

conforme mostra também a FOTO 05 do Laudo do ICCE a seguir. 
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Foto do OPALA no local de imobilização, mostrando avarias no setor 
esquerdo traseiro, notando-se o teto empurrado para trás e o balanço traseiro 
(porta-malas) flexionado (dobrado) para baixo (FOTO 05 do Laudo do ICCE 
de 22/agosto/1976). 

 

As FOTOS 04 e 05 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 anteriormente 

reproduzidas mostram danos em toda a lateral esquerda do OPALA 

(paralama dianteiro esquerdo, teto, porta dianteira esquerda e paralama 

traseiro esquerdo).  

A lateral direita do automóvel OPALA foi ignorada, em procedimento 

tecnicamente inaceitável, no Laudo do ICCE de 22/agosto/1976. Para 

suprir a falta de fotografias dessa lateral traseira direita do automóvel 

foram utilizadas as fotografias dos acervos do Jornal do Brasil, da Globo 

e da Agência Estado, a seguir mostradas e comentadas.   
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Aspecto geral do lado direito do automóvel OPALA, no local de imobilização. 
As portas amassadas do lado direito e o banco dianteiro foram removidos. O 
teto e suas colunas traseiras empurrados para trás pressionaram para baixo 
o porta-malas (balanço traseiro do automóvel) (Fonte: Foto 8.132101 do 
acervo do Jornal do Brasil. Agosto/1976). 

 

 

Avarias provocadas por deformação induzida na coluna traseira direita do teto 
(dobras na chaparia evidenciadas por setas vermelhas na elipse) e no 
paralama traseiro direito (Fonte: Foto JK_856179 do acervo da Agência 
Estado. Agosto/1976).  
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Restou comprovado que as avarias (dobras e enrugamentos) 

constatadas no paralama traseiro direito do OPALA foram provocadas 

por deformação induzida pelo recuo e torção do teto do automóvel.  

As avarias do paralama traseiro direito guardam semelhança e têm a 

mesma gênese das avarias induzidas (dobras e enrugamentos) do 

paralama lateral esquerdo. 

A foto a seguir obtida nos arquivos do Jornal do Brasil mostra em detalhe 

o teto do OPALA e sua coluna traseira esquerda empurrados para trás, 

pressionando para baixo o paralama traseiro esquerdo e o porta-malas.  

   

 

Avarias no porta-malas e no paralama traseiro esquerdo, provocadas pelo 
deslocamento para trás da coluna traseira do habitáculo (deformação 
induzida rebaixando o porta-malas produzindo dobras e vincos no paralama) 
e por colisão secundária do OPALA contra a lateral direita do semirreboque 
(afundamento para dentro) (Fonte: Foto 6.195902 do acervo do Jornal do 
Brasil. 23/agosto/1976).  
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Adicionalmente, o afundamento (para dentro) do paralama traseiro 

esquerdo do OPALA (evidenciado na foto anterior) foi provocado pela 

colisão secundária do automóvel com o semirreboque do caminhão.  

A ocorrência da colisão secundária do OPALA com a lateral direita do 

semirreboque também empurrou e arrancou o suporte do espelho 

retrovisor externo da porta dianteira esquerda. Esse suporte do espelho 

retrovisor (fixado na porta por dois parafusos) foi pressionado contra a 

lateral da porta, afundando-a, e amassando a moldura do quebra-vento 

lateral. As fotografias a seguir, obtidas junto ao Jornal do Brasil, 

comprovam o quanto afirmado. 

 

 

Avarias provocadas na porta dianteira esquerda do OPALA, indicando a 
ocorrência da colisão secundária com a lateral do semirreboque (Fonte: Foto 
8.200001 do acervo do Jornal do Brasil. 23/agosto/1976). 
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Detalhe das avarias na porta dianteira esquerda do OPALA na região do 
quebra-vento: forte amassamento com o suporte do retrovisor esquerdo 
cravando na lateral da porta. O retrovisor externo foi arrancado com seus 
parafusos de fixação (Fonte: Detalhe da Foto 8.200001 do acervo do JORNAL 
DO BRASIL. 23/agosto/1976).  

Em síntese, as deformações dos paralamas traseiros (direito e 

esquerdo) do automóvel OPALA foram basicamente deformações 

induzidas, decorrentes do esforço imposto pelas colunas traseiras do 

teto que foram empurradas para trás durante a colisão frontal do 

automóvel com o caminhão, e que assim dobraram para baixo o balanço 

traseiro (porta-malas) do OPALA. Foram assim produzidas dobras 

vincando os paralamas traseiros esquerdo e direito do automóvel.  

Por sua vez, a colisão secundária do automóvel OPALA contra a lateral 

do semirreboque (ocorrida após o choque frontal do OPALA com a parte 

frontal do caminhão) também contribuiu para as avarias encontradas no 

paralamas traseiro esquerdo, na porta dianteira esquerda e no lado 

esquerdo do teto, segundo registrado nas fotografias analisadas.   
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Conforme anteriormente afirmado, ficou demonstrado que o Laudo do 

ICCE de 22/agosto/1976 foi omisso sobre a descrição das avarias do 

automóvel OPALA, e incompleto na sua análise, comprometendo as 

conclusões nele lançadas. 

 

FOTOGRAFIAS DO CAMINHÃO SCANIA-VABIS E DO 
SEMIRREBOQUE RANDON  

As FOTOS 06 e 07 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 mostram o 

veículo pesado articulado (caminhão Scania-Vabis e semirreboque 

Randon) que se chocou frontalmente com o automóvel OPALA.  

 

 

Foto do semirreboque RANDON no local de imobilização no gramado 
existente ao lado da pista sentido São Paulo da Rodovia Dutra (FOTO 06 do 
Laudo do ICCE de 22/agosto/1976).   
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Notar na FOTO 06 do laudo do ICCE de 22/agosto/1976 as marcas de 

pneumáticos na guia, e a tampa de concreto da caixa enterrada 

existente ainda hoje no local dos fatos. 

Para comentar a FOTO 06 e para obter a visão completa da posição de 

imobilização relativa do automóvel OPALA e do caminhão e seu 

semirreboque, anexamos a seguir foto do acervo da Globo.  

 

 

Local de imobilização do OPALA, do caminhão Scania e do semirreboque 
Randon no extenso e plano terreno gramado existente ao lado da pista 
sentido São Paulo da Rodovia Dutra (Fonte: Foto 161058-03 do acervo das 
Organizações GLOBO. Agosto/1976). 

 

Na foto anterior (Foto Globo 161058-03 de agosto/1976), além da 

posição relativa de imobilização dos veículos, pode-se observar 

destroços do OPALA posicionados no gramado (entre o rodado traseiro 

direito do semirreboque e a tampa de concreto), no interior da área de 

isolamento (demarcada pelas cordas estendidas). Esses destroços não 

Tampa de 
concreto 

OPALA 
imobilizado 

Caminhão e 
semirreboque 
Caminhão e 
semirreboque 
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aparecem na Foto 06 do Laudo do ICCE, indicando aparente alteração 

de local e prova em área isolada. 

A tampa de concreto de caixa enterrada próxima da guia posicionada no 

limite do acostamento é um marco de referência do local da imobilização 

dos veículos até a presente data, conforme se observa na fotografia do 

local feita em vistoria efetuada em 19/outubro/2015. 

 

Tampa de concreto de caixa enterrada ao lado do acostamento e local de 
imobilização dos veículos no terreno gramado ao lado da pista sentido São 
Paulo da Rodovia Presidente Dutra (Foto EJZENBERG 19/outubro/2015). 

 

A FOTO 07 do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 a seguir reproduzida 

mostra a posição de imobilização do caminhão trator Scania-Vabis, bem 

como as marcas de contato entre o OPALA e a frente do caminhão 

(essas marcas são apresentadas em pormenor pelo Laudo 

complementar do ICCE de 23/agosto/1976).   
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Foto do caminhão trator Scania-Vabis no local de imobilização. (Foto 06 do 
Laudo do ICCE de 22/agosto/1976).   

 

 

3.1.2 ESTUDO DO CROQUIS DO LAUDO DO ICCE de 
22/agosto/1976 

Ao final do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 foi juntado croquis de local, 

indicando que os fatos se iniciaram num trecho retilíneo da Rodovia Dutra 

na pista no sentido do Rio de Janeiro, onde foi constatada uma marca 

classificada como “FRENAGEM”, começando 32 metros após uma curva 

para a direita (sentido do Rio de Janeiro). 
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Croquis de local de acidente – Laudo do IC de 22/agosto/1976, identificando 
que os fatos ocorreram em um trecho retilíneo, indicando o raio da curva 
precedente de “63,50 m” e a marca de “FRENAGEM” do suposto terceiro 
veículo (não identificado àquele momento). 
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No croquis do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 é indicado o raio de 

63,5 metros da curva precedente ao trecho retilíneo onde ocorreram os 

fatos. O Laudo complementar do ICCE de 23/agosto/1976 corrigiu esse 

raio de curva para 130 metros, dobrando a medida do raio da curva, sem 

nenhuma justificativa.  

Segundo o croquis, as marcas de “FRENAGEM” do suposto “terceiro 

veículo” envolvido começavam apenas 32,0 metros após o final da curva 

precedente na pista sentido Rio de Janeiro, e o automóvel OPALA iniciou 

a manobra inicial de desvio (para a direita) a uma distância de 82,90 

metros após o final da curva (soma algébrica de 32,0 m com 50,90 m).  

As marcas de “FRENAGEM” apontadas são retilíneas, e o Laudo não 

junta nenhuma fotografia ilustrativa das mesmas (essas fotos constaram 

do Laudo complementar do ICCE de 23/agosto/1976). Segundo constou 

do corpo do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, essa marca de 

“FRENAGEM” teria sido produzida por um “terceiro veículo” não 

identificado (que teria se evadido do local), sendo que esse terceiro 

veículo é desenhado como sendo um veículo pesado.  

Segundo o Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, teria ocorrido o contato do 

automóvel OPALA com um suposto “terceiro veículo” ao longo da 

“FRENAGEM”. Nessa hipótese do ICCE, durante e após esse suposto 

contato entre os veículos, a suspensão dianteira do “terceiro veículo” 

obrigatoriamente estaria comprimida pelo efeito da frenagem continuada, 

inexistindo a possibilidade de qualquer movimento diferencial para cima 

ou para baixo da carroceria desse suposto pesado terceiro veículo 

durante o hipotético contato tangencial com o veículo leve à frente.  
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Paradoxalmente, mais adiante se verá que a inclinação da avaria do 

paralama esquerdo traseiro é atribuída pelo Laudo do ICCE de 

23/agosto/1976 à movimentação vertical da parte dianteira do ônibus, o 

suposto terceiro veículo envolvido na colisão, o que seria impossível de 

ocorrer na circunstância de frenagem descrita pelo próprio Laudo. Essa 

é outra falha técnica inaceitável dos trabalhos do ICCE. 

Se o ônibus estava frenando em linha reta desde muito antes e mesmo 

após o hipotético contato com o OPALA, não poderia apresentar a 

movimentação vertical aventada pelo próprio Laudo do ICCE, que teria 

provocado avaria não horizontal na lateral do paralama esquerdo. Essa é 

outra falha técnica inaceitável dos trabalhos do ICCE. 

O croquis do ICCE de 22/agosto/1976 a seguir parcialmente reproduzido 

mostra que a trajetória do OPALA foi desviada para a direita 

imediatamente após o alegado “1º. IMPACTO” do terceiro veículo, antes 

do OPALA virar para a esquerda em direção ao canteiro central.  

 

Detalhe do croquis de local de acidente – Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, 
identificando a marca de “FRENAGEM” retilínea atribuída ao terceiro veículo. 



  

  
 

67 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

 

Esse detalhe do croquis mostra também que o assim chamado “1º. 

IMPACTO” teria ocorrido durante extensa e contínua “FRENAGEM” do 

“terceiro veículo” que teria se evadido. 

O croquis do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 mostra que o automóvel 

OPALA inicialmente desviou para a direita e em seguida para a esquerda, 

produzindo assim um ângulo de 30o graus de ataque ao canteiro central.  

O desvio inicial para a direita teria como única explicação física um 

impacto na extremidade traseira esquerda do automóvel OPALA, que 

provocaria um momento de giro no sentido horário, conforme constou do 

croquis (a seguir em detalhe ampliado).   

 

Trajetória inicial do OPALA mostrando o alegado “1º. IMPACTO”, com 
imediato desvio para a direita, seguido de desvio para a esquerda em 
direção ao canteiro central (Detalhe do croquis do Laudo do ICCE de 
22/agosto/1976). 

 

30o 
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Contudo, a inexistência de deformações de contato na extremidade 

traseira esquerda do OPALA (demonstrada na análise anterior das 

avarias do automóvel OPALA) comprova que o giro no sentido horário e 

o desvio inicial da trajetória do OPALA para a direita não poderiam ter 

sido provocados por impacto traseiro esquerdo. 

Na medida em que a ausência de avarias demonstra que o automóvel 

OPALA não foi atingido na parte traseira esquerda durante os fatos, o 

motivo real desse importante desvio inicial para a direita não foi 

tecnicamente justificado ou explicado pelo Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976. Pior, a análise desse primeiro desvio do OPALA foi 

eliminada no Laudo Complementar do ICCE de 23/agosto/1976, como 

mostrado a seguir.   

Sem qualquer explicação ou justificativa técnica, esse desvio inicial para 

a direita na trajetória do OPALA foi suprimido do croquis do Laudo 

complementar do ICCE de 23/agosto/1976, como mostra o detalhe 

ampliado do croquis daquele Laudo a seguir reproduzido.  

 

Trajetória modificada do OPALA eliminando o desvio para a direita 
imediatamente após o alegado “1º. IMPACTO”, iniciando com desvio para 
a esquerda em direção ao canteiro central (Detalhe do croquis do Laudo do 
ICCE de 23/agosto/1976). 
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O desvio para a direita do OPALA seria o resultado esperado caso 

realmente tivesse recebido algum impacto traseiro no canto esquerdo. 

Porém, demonstramos no estudo fotográfico do item anterior que o 

OPALA não recebeu impacto no canto traseiro esquerdo (a lanterna e 

canto do paralama traseiro esquerdo estavam intactos imediatamente 

após o evento, e foram danificadas posteriormente ao evento, 

provavelmente pelos guinchos utilizados na remoção).  

A diferença de trajetória inicial do desvio do automóvel OPALA descrita 

nos dois Laudos é grave, pois está diretamente relacionada ao hipotético 

contato do ônibus com o automóvel (que no presente Parecer 

demonstramos ser impossível). O croquis posterior de 23/agosto/1976 

suprimiu o desvio para a direita do OPALA antes de galgar o canteiro 

central. Esse desvio constante apenas do primeiro croquis (desenho mais 

representativo das condições efetivamente constatadas no local pelos 

primeiros peritos do ICCE que ali chegaram), exigia que o contato entre 

ônibus e automóvel OPALA ocorresse na extremidade traseira do 

paralama traseiro esquerdo do automóvel. Essa extremidade estava 

íntegra no local de imobilização, mas posteriormente apareceu 

amassada, sem explicação do ICCE. 

Houve, assim, a supressão de uma informação técnica (o desvio) e o 

surgimento de uma avaria física (danos na lateral traseira esquerda) de 

um dia para outro.    

O desvio para a direita do OPALA devidamente indicado no croquis do 

Laudo de 22/agosto/1976 não tem correlação física com o “1º. IMPACTO” 

desenhado no croquis.  
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Mais adiante neste Laudo ficará demonstrado que não houve qualquer 

impacto entre o ônibus e o OPALA e, portanto, ficará demonstrado que 

não ocorreu o “1º. IMPACTO” hipoteticamente havido com suposto 

terceiro veículo.  

Sem a ocorrência desse “1º. IMPACTO”, o desvio para a direita do 

OPALA teria ocorrido sem motivo aparente, manobra inopinada que 

ocorreu sem interferência de terceiro veículo. Essa manobra é ainda mais 

incompreensível quando se verifica que ocorreu em trecho retilíneo da 

rodovia, que sucedeu duas curvas acentuadas no trecho anterior, e que 

não há marcas de frenagem do OPALA antes da colisão, contrariando as 

reações elementares de qualquer condutor diante de situação 

semelhante. 

O croquis do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 ilustra exatamente a 

manobra do OPALA num ângulo de ataque favorável para galgar o 

canteiro central. A valeta e a guia existentes junto ao canteiro central 

poderiam provocar o deslizamento lateral ou ricocheteamento do veículo 

caso o ângulo de ataque fosse muito agudo. O ângulo de 30o graus com 

que o OPALA seguiu em direção ao canteiro central guarda correlação 

com uma manobra intencional para galgamento e transposição do 

canteiro central. 

Após a transposição do canteiro central, chama a atenção no croquis do 

Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 a trajetória do automóvel OPALA, 

indicando duas mudanças de direção que não têm explicação lógica caso 

o condutor tivesse perdido a direção do veículo. A primeira mudança 

mostra que esse veículo corrigiu a rota, alterando o ângulo de ataque 

acima indicado, para assim trafegar pela contramão na faixa da esquerda 
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da pista oposta. Em um segundo momento, a trajetória indicada no 

croquis demonstra que novamente o OPALA corrigiu a rota para a direita, 

para, assim, atingir frontalmente o pesado caminhão no instante em que 

o caminhão iria passar ao seu lado, trafegando em sua mão de direção 

pela faixa da direita, no sentido oposto.  

O primeiro croquis demonstra que o OPALA empreendeu curva prévia de 

ataque ao canteiro central e em seguida prosseguiu em rota de colisão 

com o caminhão que vinha em sentido oposto. Essa curva prévia de 

ataque ao canteiro central foi suprimida no segundo croquis, que manteve 

a rota de colisão com o caminhão.   

O OPALA realizou rota de colisão, trafegando na pista oposta pela 

contramão, ao invés de efetuar a esperada manobra evasiva para fora 

da perigosíssima pista oposta, conforme explicitado a seguir. 

Detalhe do croquis do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 mostrando a trajetória 
do OPALA em rota de colisão com o caminhão, sem marca de frenagem. 
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Ainda mais inexplicável do que a rota de colisão do OPALA é o fato de 

que o automóvel seguiu por quase 50 metros até o local da colisão frontal, 

sem que durante esse trajeto seu motorista tivesse instintivamente 

aplicado frenagem emergencial (os Laudos do ICCE mostraram que não 

havia marcas de frenagem do OPALA).  

Os peritos do Laudo do ICCE afirmaram que o motorista do caminhão, 

mesmo estando carregado com 30.000 kg de carga, conseguiu 

empreender manobra evasiva tentando evitar a colisão, tendo desviado 

para a direita e freado o pesado e instável veículo articulado (“carreta”).  

Dispondo do mesmo tempo de reação que o condutor do pesado 

caminhão, o motorista do OPALA, veículo cujas dimensões o tornam 

muito mais ágil, nada fez para evitar a colisão. Pelo contrário, conforme 

mostra o croqui do evento, o OPALA não frenou, e prosseguiu efetuando 

correções de rota até atingir o caminhão em colisão frontal. 

É necessário descartar a hipótese de descontrole do OPALA por excesso 

de velocidade, pois esse veículo estava em trecho retilíneo, e terminara 

de percorrer há poucos segundos duas curvas à direita da rodovia. Essas 

curvas precediam o trecho retilíneo onde ocorreu a colisão, conforme 

mostra a fotografia de satélite daquele trecho da rodovia.  
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Curvas à direita no sentido em que trafegava o OPALA, anteriores ao local 
dos fatos (sentido do Rio de Janeiro). Foto de satélite Google Earth. 

 

Tendo o OPALA percorrido normalmente duas curvas rodoviárias poucos 

segundos antes, considerando que não ocorreu o contato com o ônibus 

alegado pelos laudos do ICCE, permanece sem explicação técnica a 

perda de controle do automóvel naquele trecho retilíneo da rodovia e a 

rota de colisão empreendida contra o caminhão. 

 

3.1.3  CRÍTICA DO CORPO DO LAUDO DO ICCE de 
22/agosto/1976   

ITEM “1) DO LOCAL”:  
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ANÁLISE DO ITEM “DO LOCAL”:  

À época dos fatos aquele trecho da rodovia estava em processo de 

recapeamento, conforme atesta o depoimento de 12/05/1977 do Policial 

Militar Rodoviário Sidney Ramos Pimentel que atendeu à ocorrência: 

 

 

Excerto do depoimento do subchefe do Núcleo Local da Polícia Rodoviária Sidney 
Ramos Pimentel informando da recapagem que vinha “se processando há alguns 
meses no trecho” (Depoimento em juízo feito aos 12/maio/1977). 

As fotografias dos laudos do ICCE mostram que a pista no sentido do Rio 

de Janeiro estava demarcada com linhas de sinalização horizontal (eixo 

central e bordas laterais), ao passo que a pista sentido São Paulo não 
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apresentava essa sinalização. A pista no sentido São Paulo tinha sido 

recentemente recapeada, e por isso ainda estava sem linhas de 

sinalização horizontal. A pista no sentido do Rio de Janeiro que ostentava 

essas linhas de sinalização ainda não havia sido recapeada.  

O pavimento ainda não recapeado da pista no sentido do Rio de Janeiro 

(onde estava a marca de “FRENAGEM” atribuída a um suposto “terceiro 

veículo”) era um pavimento asfáltico já bastante trafegado. Essa 

condição de pavimento determina o coeficiente de atrito da pista, que 

por sua vez é importante para o cálculo da velocidade crítica de 

derrapagem. A análise completa do estado de recapeamento das pistas 

à época dos fatos é feita mais adiante no item 3.2.3 do presente Laudo. 

Segundo o croquis do laudo do ICCE de 22/agosto/1976, o evento se 

desenrolou em trecho retilíneo da rodovia. As marcas de “FRENAGEM” 

do suposto “terceiro veículo” envolvido começavam apenas 32,0 metros 

após o final da curva precedente na pista sentido Rio de Janeiro, e o 

automóvel OPALA iniciou a manobra inicial de desvio (para a direita) a 

uma distância de 82,90 metros após o final da curva (soma algébrica de 

32,0 m com 50,90 m).  

O Laudo do ICCE aponta que esse trecho (no sentido do Rio de Janeiro) 

era antecedido por uma curva, quando de fato era antecedido por duas 

curvas próximas, ambas para a direita, sendo que a última era uma 

curva “relativamente acentuada”:  

“Mais precisamente, o evento em questão se desenrolou em um 

trecho retilíneo, antecedido (no sentido São Paulo-RJ) por curva, 

relativamente acentuada, no sentido da direita” (Grifamos, Laudo 

do ICCE de 22/agosto/1976, IP fl. 107). 
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O croquis de local registrou que a curva precedente ao trecho retilíneo 

onde ocorreu o acidente tinha raio de 63,5 metros. De modo fortemente 

discrepante, e sem qualquer justificativa ou menção a erro que teria 

ocorrido no croquis de 22/agosto/1976, o Laudo no. 634566 DE EXAME 

EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRÁFEGO (COMPLEMENTAR) do 

Instituto Carlos Éboli de 23/agosto/1976 apontou que o raio dessa 

mesma curva teria mais do que o dobro, com 130 metros (adiante 

comentado neste Laudo). 

ITEM “2) DOS VEÍCULOS”:  

 

ANÁLISE DO ITEM “DOS VEÍCULOS”: 

Apenas dois veículos são identificados no Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976: o automóvel Chevrolet OPALA e o caminhão (“carreta” 

constituída por caminhão trator SCÂNIA-VABIS e semirreboque 

RANDOM). Inexiste um terceiro veículo identificado nesse laudo do 

ICCE. 

ITEM “3) DAS AVARIAS VISÍVEIS”:  
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ANÁLISE DO ITEM “DAS AVARIAS VISÍVEIS”:  

Foram descritos danos em apenas dois veículos citados. Um terceiro 

veículo desconhecido é citado no Laudo do ICCE como tendo 

participado de choque preliminar com o automóvel OPALA. Para tentar 

dar suporte à tese de que um terceiro suposto veículo teria atingido a 

traseira esquerda do automóvel OPALA (tese que não resiste à análise 

das avarias do OPALA conforme Item 3.1.1 do presente laudo), o Laudo 

do ICCE de 22/agosto/1976 dá indevida ênfase ao para-choque e ao 

paralama traseiro esquerdo, ao mesmo tempo em que ignora as 

extensas avarias visíveis ao longo de toda a lateral esquerda do 

automóvel. 

“O auto de passeio marca Chevrolet-Opala mostrava avarias no 

setor dianteiro e lateral direito (colisão com o auto-carga), ...; e, no 

setor lateral posterior esquerdo (colisão com auto não 

identificado), interessando o parachoque traseiro e paralama 

traseiro, mostrando vestígios de troca de entintamento de cor 

prateada (alumínio), não correspondente ao auto-carga 
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encontrado no local (ver fotos nºs 4 e 5)” (Grifamos, Laudo ICCE 

de 22/agosto/1976). 

Os danos na lateral esquerda do veículo eram visíveis e disseminados 

desde o paralama dianteiro até o traseiro, como constatou no local e na 

hora do ocorrido o Policial Militar Rodoviário Sidney Pimentel, presente 

ao local dos fatos.  

 

Excerto do depoimento do subchefe do Núcleo Local da Polícia Rodoviária Sidney 
Ramos Pimentel relatando danos extensos ao longo da lateral esquerda do automóvel 
OPALA (Depoimento em juízo feito aos 12/maio/1977). 

 

O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não analisou os demais danos 

visíveis na lateral esquerda (paralama dianteiro esquerdo, teto 

esquerdo, retrovisor esquerdo arrancado, porta dianteira esquerda), 

anteriormente explicitados e comentados no presente Laudo.  

O Laudo do ICCE também ignorou os danos existentes no paralama 

traseiro direito (setor lateral posterior direito), do qual nenhuma 

fotografia foi anexada, que guarda importante correlação de deformação 

induzida com o outro paralama traseiro.  
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ITEM “4) DOS CADÁVERES”:  

 

ANÁLISE DO ITEM “DOS CADÁVERES”:  

O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 registra que os trabalhos de 

descrição dos ferimentos nos cadáveres “foram prejudicados face o 

tumulto do local” (grifamos).  

Esse registro comprova a intensa movimentação de pessoas no local 

observável nas fotografias da época, decorrente da intensa curiosidade 

e da presença de autoridades de diversos órgãos e escalões. Esse 

“tumulto” numa rodovia de fluxo rápido e ininterrupto provocava forte 

interferência sobre o trânsito, exigindo freadas e mesmo trocas 

inopinadas de faixa de rolamento. 

Como o local dos fatos estava situado imediatamente na saída de uma 

curva à direita da rodovia no sentido Rio de Janeiro, a falta de 

visibilidade à distância aliada ao tumulto provocava frenagens e desvios 
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da faixa da direita para a faixa da esquerda no fim e na saída dessa 

curva. 

A FOTO 02 do Laudo Complementar do ICCE tomada no local, no dia 

seguinte aos fatos, quando já haviam sido removidos os corpos do ex-

Presidente Juscelino Kubitschek e do motorista Geraldo Ribeiro, mostra 

que ainda persistia o tumulto no local dos fatos.     

 

Tumulto no dia seguinte ao acidente acometendo as duas pistas da Rodovia 
Dutra (FOTO 02 Laudo do ICCE de 23/agosto/1976).   

 

Os registros oficiais mostram que o tráfego não foi interrompido para a 

imprescindível preservação do local dos fatos. Marcas de frenagem e de 

derrapagem lateral de veículos pesados que transitaram pelo local nas 

horas seguintes ao evento eram esperadas naquelas circunstâncias, 

permitindo a contaminação do local com marcas de pneumáticos 

estranhas aos fatos.  

Caminhão e 
semirreboque 
fora da pista 
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Como os peritos do ICCE chegaram ao local várias horas após o evento, 

e como era intenso o tráfego no local, é possível elencar fortes dúvidas 

na associação da marca de “FRENAGEM” encontrada pelos peritos com 

o ônibus da COMETA conduzido pelo motorista Josias Nunes de 

Oliveira.  

Mais adiante neste Laudo, com base na análise técnica das fotografias 

dessa marca de “FRENAGEM”, demonstraremos que não se tratam de 

marcas de frenagem, e que não poderiam ter sido produzidas pelo 

ônibus da COMETA.  

ITEM “5) DE OUTROS ELEMENTOS” 
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ANÁLISE DO ITEM “DE OUTROS ELEMENTOS” 

 Local não preservado, sendo que os peritos do ICCE registraram 

que “era de grande intensidade o volume de tráfego no local” 

(grifamos). As marcas atribuídas ao hipotético terceiro veículo que 

teria se evadido podem ter sido provocadas por qualquer ônibus 

ou caminhão que passou pelo local durante as várias horas 

transcorridas entre o acidente e a chegada dos Peritos do ICCE.  

 Portanto, a marca de “FRENAGEM” do suposto “terceiro veículo” 

não pode ser diretamente associada ao evento. Mas, mesmo se 

utilizada, essa marca de frenagem (assinalada e nomeada no 

croqui do local e arbitrariamente atribuída ao ônibus, que teria 

colidido com o OPALA) revela resultado totalmente diverso do 
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calculado pelos peritos do ICCE no Laudo complementar de 

23/agosto/1976 (vide adiante neste Laudo). 

 O caminhão (composto de caminhão trator e seu semirreboque) 

estava pesadamente carregado com 30 toneladas de carga, e, 

portanto, sem agilidade para manobra evasiva (geralmente 

limitada em veículos pesados articulados). O laudo do ICCE 

registrou que o motorista do caminhão logrou efetuar manobra 

evasiva (frenagem e desvio para a direita), enquanto o automóvel 

seguia em rota de colisão, sem frenagem.  

 Houve declarada “recomendação de ordem superior” 

(grifamos) feita para os peritos do ICCE sobre as fotos que não 

deveriam ser anexadas ao Laudo. O registro mais fiel possível das 

evidências no local de qualquer colisão é indispensável para 

qualquer investigação técnica que se venha a desenvolver numa 

uma análise pericial. A explícita interferência externa ora 

destacada é um forte indicativo do comprometimento das análises 

que foram feitas à época. 

 O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 criou a figura do “terceiro 

veículo” supostamente envolvido na colisão, sem identificá-lo, 

tarefa que ficou a cargo do subsequente Laudo Complementar do 

ICCE de 23/agosto/1976. 

 Ênfase ao “estudo dissecado das avarias constatadas no setor 

lateral posterior esquerdo do auto de passeio Chevrolet-Opala” 

(grifamos, paralama traseiro esquerdo), ignorando o paralama 

traseiro direito (que apresentava a mesma deformação induzida), e 
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ignorando os demais danos na colisão secundária que atingiu a 

lateral esquerda do OPALA (portas, paralamas dianteiro e traseiro, 

retrovisor, lateral esquerda do teto). 

ITEM “6) DO EVENTO” 

 

 

ANÁLISE DO ITEM “DO EVENTO”:  

 A “mecânica do evento” descrita no Laudo do ICCE começa com 

uma afirmação hipotética, mas não comprovada, de que um 
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“terceiro veículo” teria se evadido do local. Isso explicaria, na ótica 

do Laudo do ICCE, o fato do OPALA ter se descontrolado, galgado 

o canteiro central, e passado para a pista oposta. 

 Posteriormente, no Laudo Complementar de 23/agosto/1976, a 

autoridade policial apontou o ônibus COMETA, número 3148 

conduzido por Josias Nunes, como sendo esse terceiro veículo 

que teria se evadido.  

 Contrariamente ao afirmado no Laudo do ICCE, o condutor do 

ônibus Josias Nunes presenciou o acidente, parou imediatamente 

no local, tentou ajudar os ocupantes do OPALA, e ajudou o 

condutor do caminhão a sair da cabine do veículo, permanecendo 

no local por aproximadamente 20 minutos. Quando prosseguiu a 

viagem, parou no primeiro posto de Policia Rodoviária que 

encontrou, para relatar ao Policial Militar Rodoviário Sidney 

Pimentel o incidente que havia presenciado na rodovia. Esse 

Policial Rodoviário nada constatou de irregular com o ônibus e 

nenhum passageiro denunciou qualquer fato irregular ocorrido 

com o ônibus ou com seu motorista, conforme excerto de 

depoimento do Policial Pimentel, a seguir reproduzido. 
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Excerto do depoimento do subchefe do Núcleo Local da Polícia Rodoviária 
Sidney Ramos Pimentel informando que o condutor do ônibus avisou a Polícia 
Rodoviária do ocorrido com o ex-Presidente, e que nada de anormal havia 
constatado com relação ao ônibus, seu condutor e seus passageiros 
(Depoimento em juízo feito aos 12/maio/1977). 

 

 Além das evidências fotográficas que indicam ser insustentável a 

hipótese de ter havido uma colisão entre o OPALA e o ônibus, há 

uma série de elementos que reforçam que este não teve papel 

algum para causar o desgoverno do OPALA. O condutor do ônibus 

continuou viagem até o destino final no Rio de Janeiro e anotou 

em seu relatório de motorista parada às 18h00 de “20 minutos no 

km 165 para socorro de um acidente na pista oposta” (Processo 

criminal fl.072). O chefe de trânsito da garagem da COMETA Sr. 

Agripino Jorge Braga não constatou nada de anormal no ônibus, 

que voltou para São Paulo com outro motorista. O condutor do 

ônibus COMETA número 3148 não se evadiu do local.  
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Relatório de viagem do ônibus COMETA conduzido pelo motorista Josias, 
com anotação da parada às 18h00 de “20 minutos no km 165 para socorro 
de um acidente na pista contrária” (Processo criminal fl.072). 
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 A tinta dourada encontrada no ônibus é associada à tinta da 

manilha existente na entrada da então Estação Rodoviária de São 

Paulo, e não está associada à pintura do OPALA (Laudo de Tintas 

do IPT). Este tema está estudado e desenvolvido no item 3.2.8 do 

presente Laudo; 

 O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não explica a extensa 

trajetória do automóvel OPALA em rota de colisão em direção ao 

caminhão, sem marcas de frenagem e sem manobra evasiva de 

desvio para fora da pista. A trajetória do OPALA o levou para a 

colisão frontal com o caminhão, que estava reduzindo velocidade 

e desviando para a direita tentando fugir da colisão com o OPALA 

(conforme Laudo do ICCE de 23/agosto/1976); 

 O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não explica como o condutor 

do automóvel seguiu em rota de colisão sem desviar e sem frenar, 

apenas registrando de modo simplista que o OPALA “assim veio 

a obstar a trajetória de uma carreta”, ao mesmo tempo em que o 

condutor do muito mais pesado caminhão conseguiu empreender 

“manobras de defesa (frenagem e desvio direcional à direita)” de 

seu veículo. Naquele local, a manobra evasiva mais natural para 

evitar a colisão para o condutor do OPALA seria seguir em linha 

reta para fora da pista, de modo que o OPALA sairia da trajetória 

da carreta muito antes de sua chegada ao local do choque frontal.  

 A manobra evasiva do OPALA para fora da pista diretamente para 

o acostamento em ângulo de 30º graus teria aproximadamente 13 

metros de extensão, aproximadamente quatro vezes menor do 
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que a trajetória em rota de colisão empreendida pelo automóvel, 

conforme anteriormente evidenciado; 

 Ao invés de empreender manobra evasiva, o OPALA trafegou pela 

contramão por quase 50 metros até colidir com a carreta, 

corrigindo e mantendo a rota de colisão até encontrar a frente da 

carreta já quase saindo da pista. E durante todo esse tempo em 

que o automóvel OPALA fazia alterações de rota, em nenhum 

momento houve o instintivo aplicar de freios para reduzir o impacto 

da colisão frontal, mesmo ante sua iminência.  

ITEM “CONCLUSÃO” 

 

ANÁLISE DO ITEM “CONCLUSÃO”:  

Em resumo, as conclusões do Laudo do ICCE de 22/08/1976 são 

insubsistentes, pelas razões anteriormente explicitadas e aqui 

sumarizadas: 
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 O laudo do ICCE de 22/agosto/1976 baseou-se na participação 

inicial de suposto terceiro veículo que teria provocado um choque 

inicial não comprovado. Alega erroneamente que esse veículo 

teria se evadido do local, contrariando provas coligidas; 

 O laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não explicou a dinâmica do 

acidente, a manobra evasiva do pesado caminhão e a rota de 

colisão sem frenagem do comparativamente muito mais ágil 

automóvel OPALA;  

 O laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não analisou as marcas de 

“frenagem” atribuídas a um “terceiro veículo”, ignorando sua 

composição e gênese, e omitindo suas fotografias. Essas marcas 

poderiam ter sido provocadas por qualquer outro veículo pesado 

trafegando no local tumultuado, nas horas que se seguiram ao 

evento, antes da chegada dos peritos do ICCE ao local não 

preservado. 

 O Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 não explica a trajetória do 

automóvel OPALA em trecho retilíneo da Rodovia Dutra, 

inicialmente para a direita e depois para a esquerda (conforme 

consta do seu croquis).  

As conclusões técnicas até aqui possíveis, com base no material 

apresentado no Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 (fotografias e 

croquis) e com base no acervo fotográfico adicional estudado, são: 

 A trajetória do OPALA desenhada no croquis do Laudo do ICCE 

de 22/agosto/1976 revela que, no trecho retilíneo que existia após 

a última curva, o OPALA desviou-se para a direita imediatamente 
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antes de empreender o desvio para a esquerda e assim atacar o 

canteiro central com ângulo de 30o graus. Essa manobra do 

OPALA aumentou o ângulo de ataque ao canteiro central e 

possibilitou sua transposição sem risco de desgoverno.  

 O motorista do OPALA não empreendeu nenhuma manobra 

evasiva. Pelo contrário, aparentemente empreendeu rota de 

colisão num trecho retilíneo da rodovia Dutra. Durante toda a sua 

trajetória, em nenhum momento o OPALA empreendeu frenagem 

(nem mesmo ante à iminência do choque frontal), e trafegou 

sempre pela contramão de direção por quase 50 metros, até 

chocar-se frontalmente contra o caminhão.  

 O motorista do caminhão conseguiu empreender manobra evasiva 

com desvio para a direita e frenagem, mesmo conduzindo um 

veículo articulado (caminhão Scania-Vabis e semirreboque 

Randon) de difícil manejo e pesadamente carregado com 30.000 

kg de carga.  

 O motorista do comparativamente muito mais ágil automóvel 

OPALA não evitou a colisão, empreendendo rota de colisão sem 

frenagem até o instante final, mesmo dispondo de maior tempo de 

percepção e reação que o motorista do caminhão. O motorista do 

OPALA teria a percepção do evento assim que o OPALA fez seu 

primeiro desvio para a direita (manobra de ataque para galgar a 

guia e a valeta existentes no canteiro central), e o motorista do 

caminhão teria percepção do evento apenas quando notasse à 

distância o OPALA já no canteiro central.  
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Essas primeiras conclusões técnicas serão aprofundadas com a análise 

do Laudo complementar do ICCE de 23/agosto/1976 a seguir.  

A análise das fotografias das marcas de “frenagem” atribuídas ao ônibus 

COMETA permitirá afirmar com certeza que essas marcas não foram 

produzidas pela frenagem do ônibus durante o evento, e que a avaria 

do paralama traseiro esquerdo do OPALA não foi provocada pelo ônibus 

COMETA durante a frenagem a ele atribuída pelos laudos do ICCE. O 

ônibus COMETA não atingiu o OPALA em nenhuma parte de sua lataria. 

 

 

3.2. ESTUDO DO LAUDO DO ICCE no. 634566 DE EXAME 
EM LOCAL DE ACIDENTE DE TRÁFEGO 
(COMPLEMENTAR) de 23/agosto/1976 

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego no. 634566 de 

23/agosto/1976 (complementar) foi elaborado pelos Peritos Criminais 

Nelson Ribeiro de Moura e Sergio de Souza Leite (substituto do perito 

Haroldo Ferraz, signatário do Laudo do ICCE do dia 22/agosto/1976). 

O Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 apontou o ônibus COMETA como 

o “terceiro veículo” participante do evento: 

 

(...) 
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A hipótese do “terceiro veículo” no Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 (fls.167 
e 168). 

No estudo desenvolvido no item 3.1 do presente Laudo, e como a seguir 

se reforçará, será demonstrado que o ônibus da COMETA não teve 

participação na colisão veicular, e que sequer existiu outro “terceiro 

veículo” envolvido nos fatos. 

 
 
3.2.1. ESTUDO DO CROQUIS DO LAUDO COMPLEMENTAR 

DO ICCE de 23/agosto/1976 

O Laudo Complementar do ICCE de 23/agosto/1976 foi acompanhado de 

croquis do local, indicando que os fatos se deram em trecho retilíneo da 

Rodovia Dutra. O estudo comparado do croquis do Laudo Complementar 

com o croquis original do precedente Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 

constou do item 3.1.2 anterior neste Laudo, detalhando-se como houve 

alterações injustificadas entre um e outro laudo.  
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PARTE 01/02 do croquis de local de acidente do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976. Evento ocorrido em trecho retilíneo da Rodovia, após curva 
fechada à direita no sentido Rio de Janeiro. Assinalado o início da marca de 
“FRENAGEM” de 50,90 m atribuída ao ônibus COMETA. 
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PARTE 02/02 do croquis de local de acidente do Laudo do IC de 
23/agosto/1976.  

Na pista no sentido do Rio de Janeiro foi constatada uma marca 

classificada como “FRENAGEM”, começando 32 metros após uma curva 

para a direita (sentido do Rio de Janeiro). Na pista oposta sentido São 

Paulo está assinalada a rota de colisão do automóvel OPALA em direção 

ao veículo pesado (caminhão e semirreboque) que trafegava pela direita 

e tentava desviar da colisão frontal. 
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Deixou de constar do croquis do laudo ICCE de 23/agosto/1976 o raio da 

curva precedente, anteriormente mostrado no croquis do Laudo de 

22/agosto/1976 como sendo de 63,5 metros. Foi também suprimido o 

desvio para a direita do OPALA após o alegado (e não comprovado) 

impacto do ônibus (desvio constante do croquis do Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976).  

 

Representação artística da DINÂMICA DO EVENTO, em trecho retilíneo da 
Rodovia Dutra (Laudo do IC de 23/agosto/1976). 
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O croquis que acompanhou o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 

apresentou alegado “1o IMPACTO” assinalado com o ônibus COMETA. 

Nesse croquis constou a trajetória do OPALA, ultrapassando o canteiro 

central e trafegando na pista oposta em rota de colisão, bem como 

constou na pista sentido Rio de Janeiro uma extensa marca de 

“FRENAGEM” indevidamente atribuída ao ônibus COMETA.  

Não ocorreu esse alegado “1o IMPACTO” com o ônibus COMETA e a 

marca denominada de “frenagem” no laudo do ICCE depois veio a ser 

considerada nas equações e “cálculos” de velocidade como sendo uma 

marca de derrapagem, ignorando a frenagem. Ou seja, o Laudo do ICCE 

comete um grave erro factual e, simultaneamente, contradiz-se em suas 

próprias bases, conforme segue demonstrado. 

 

3.2.2. ESTUDO DA MARCA DE ATRITAMENTO 
PNEUMÁTICO INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO 
ÔNIBUS COMETA 

A marca de “FRENAGEM” inicialmente atribuída a um “terceiro veículo” 

foi arbitrariamente associada pelos Peritos do ICCE ao ônibus COMETA, 

e de modo tecnicamente equivocado foi utilizada para tentar inculpar o 

motorista do ônibus por trafegar em excesso de velocidade. 

Essa marca de atritamento pneumático deve ser vista com restrições, 

pois foi observada em local não preservado, por peritos que chegaram ao 

local aproximadamente 4 (quatro) horas após os fatos, em local de 

tráfego intenso. Como se demonstrará, essa marca decorreu da 
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passagem de outro veículo pesado no local, fato posterior e dissociado 

da colisão em estudo.  

A marca de atritamento, designada como marca de “FRENAGEM” no 

croquis do Laudo do ICCE, não é uma marca de frenagem. 

Posteriormente os próprios peritos do ICCE consideraram essas marcas 

como sendo marcas de DERRAPAGEM EM CURVA e com isso 

aplicaram equivocadamente a equação de cálculo de velocidade crítica 

de derrapagem em curva. Considerando que essa marca foi deixada num 

trecho retilíneo da pista, não há fundamento técnico algum para tratá-la 

como marca de derrapagem em curva. 

Como se demonstrará com base na documentação fotográfica constante 

do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, trata-se de marca de atritamento 

pneumático decorrente de manobra abrupta de mudança de faixa de 

rolamento deixada por veículo pesado, acompanhada de frenagem sem 

travamento de rodas. O local dos fatos não foi preservado e o tráfego era 

intenso no local, com grande movimento de veículos parando e saindo do 

acostamento, comprometendo a operação normal da faixa da direita, em 

situação de risco, pois ocorria após curva da rodovia. 

 

 

(...) 
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Excerto do depoimento do Policial Militar Rodoviário Lafaiete Costa Bacelar em 

25/agosto/1976 na Delegacia de Resende-RJ, constatando elevado número de 

veículos que paravam, pista livre no local após os fatos e trânsito pesado de 

caminhões carregados.  

 

O depoimento a seguir do Policial Militar Rodoviário Sidney Pimentel, 

presente no local e hora dos fatos, registrou que o local não ficou 

preservado, e que curiosos paravam no local.  

  

 

Excerto do depoimento do subchefe do Núcleo Local da Polícia Rodoviária 
Sidney Ramos Pimentel informando que “a pista não ficou interditada após o 
acidente” e que estava sinalizada, ignorando os riscos e os fatos na pista 
oposta onde foi assinalada a marca atribuída ao ônibus (Depoimento em juízo 
feito aos 12/maio/1977). 

 

Qualquer condutor de veículo pesado trafegando na faixa da direita da 

pista sentido São Paulo / Rio de janeiro na qual as marcas de “frenagem” 
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foram assinaladas, ao sair da curva precedente ao trecho retilíneo onde 

os fatos ocorreram, seria forçado a mudar abruptamente para a faixa da 

esquerda, para desviar do “tumulto” que acometia o acostamento, 

corrigindo em seguida a rota para a direita.   

Devido às suas características intrínsecas, os veículos pesados sofrem 

grande balanço lateral quando submetidos a manobra evasiva 

emergencial de mudança de faixa de rolamento, que pode até provocar 

seu tombamento mesmo em trecho retilíneo de pista e com velocidade 

moderada. É a manobra chamada de “quebra de asa” pelos motoristas 

de veículos pesados.3   

Observa-se que a marca de atritamento pneumático do Laudo do ICCE 

de 23/agosto/1976 inicialmente se apresenta em curva para a DIREITA 

(conforme mostram as fotografias de nos. 100 e 106 aqui reproduzidas), e 

ao final essa marca apresenta curva para a ESQUERDA (fotografias de 

nos. 111 e 112 também reproduzidas).  

Essa sucessão de curvas – para direita e para a esquerda – mostra que 

o veículo pesado que deixou essas marcas estava balançando 

lateralmente devido a manobra lateral brusca de mudança de faixa da 

direita para a esquerda (fugindo do tumulto no acostamento do lado 

direito). 

 

                                                           
3 Sobre manobras evasivas de esterçamento, estudo de MELO et al. (2004) indicou que certas 
configurações de veículos de carga podem sofrer tombamento em tangentes, decorrente da 
amplificação traseira, em velocidades da ordem de 60 km/h. Segundo HARWOOD et al. (2003, p. 55), 
a amplificação traseira pode provocar em um veículo semirreboque uma aceleração lateral até 4 vezes 
superior à aceleração lateral do caminhão trator. Esse efeito é tão mais pronunciado quanto maior a 
velocidade e quanto mais intensa a manobra evasiva de esterçamento (Fonte: EJZENBERG, S. 2009. 
Dissertação de Mestrado no Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo – http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-
132108/pt-br.php). 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php
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Traçado INICIAL em CURVA PARA A DIREITA da trajetória 
(marca de atritamento pneumático) atribuída ao ônibus 
COMETA (FOTO 100 do Laudo ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Traçado INICIAL em CURVA PARA A DIREITA da trajetória (marca 
de atritamento pneumático) atribuída ao ônibus COMETA (FOTO 
106 do Laudo ICCE de 23/agosto/1976). 
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Traçado INICIAL em CURVA PARA A DIREITA da trajetória (marca 
de atritamento pneumático) atribuída ao ônibus COMETA (FOTO 
106 do Laudo ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Traçado FINAL em CURVA PARA A ESQUERDA da trajetória 
(marca de atritamento pneumático) atribuída ao ônibus COMETA 
(FOTO 111 do Laudo ICCE de 23/agosto/1976). 
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Traçado FINAL em CURVA PARA A ESQUERDA da trajetória 
(marca de atritamento pneumático) atribuída ao ônibus COMETA 
(FOTO 112 do Laudo ICCE de 23/agosto/1976). 

Portanto, as marcas de atritamento pneumático indicadas e fotografadas 

no Laudo do ICCE são marcas decorrentes de balanço lateral de veículo 

pesado, decorrente de manobra evasiva, podendo ter ocorrido 

simultaneamente com frenagem do veículo pesado, sem travamento de 

rodas. Essa frenagem sem travamento foi alegada pelos peritos 

subscritores do Laudo do ICCE.  

A marca de atritamento atribuída pelo Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 

ao ônibus COMETA não se trata, portanto, de uma marca de frenagem.  

Se o ônibus COMETA tivesse frenado emergencialmente no trecho 

retilíneo travando suas rodas, deixaria uma marca retilínea, com ligeira 

curva para a ESQUERDA decorrente da inclinação da pista para a valeta 

de drenagem central (componente gravitacional de escorregamento 

lateral).  
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O Policial Militar Rodoviário Sidney Pimentel, subchefe do Núcleo Local 

da Polícia Rodoviária, presente aos fatos, descreveu “que na época dos 

fatos existia uma canaleta para facilitar o escoamento da água, entre o 

canteiro central e a pista, que atualmente talvez não mais existe essa 

canaleta, em virtude uma (sic) recapagem que houve na pista” 

(Depoimento em juízo feito aos 12/maio/1977). 

O Perito do ICCE Sr. Sergio de Souza Leite, em depoimento perante a 

Comissão Externa da Câmara dos Deputados”, em 10 de maio de 2001, 

afirmou que a marca de atritamento atribuída ao ônibus combinava 

frenagem com derrapagem: 

“Essa frenagem, fotografada várias vezes – está aqui, vou exibi-la 

– apresentava um detalhe fundamental: mostrava a parte externa 

do pneu esgarçada, fazendo um tipo de desenho, denotando, com 

toda a clareza, que aquele ônibus estava freado. Não era uma 

freagem plena, porque existia o desenho da banda de rodagem. Na 

freagem plena, a roda bloqueia, ficando só um rastro uniforme de 

borracha.” (Depoimento do Perito do ICCE Sr. Sergio de Souza 

Leite perante a “Comissão Externa da Câmara dos Deputados, de 

10 de maio de 2001). 

O Perito do ICCE prosseguiu em seu depoimento perante a “Comissão 

Externa da Câmara dos Deputados” afirmando de maneira equivocada 

que “no momento da frenagem, o ônibus estava no limite da derrapagem”. 

E que “esse ônibus freou 52 metros”.  

Se fosse verdade que o ônibus estivesse no limite da derrapagem, no 

momento em que o freio tivesse sido acionado, a derrapagem ocorreria 

imediatamente e o ônibus sairia imediatamente da pista, pois a frenagem 
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aplicada exigiria atrito longitudinal, e consumiria parte do atrito transversal 

disponível, ultrapassando o limite de derrapagem, como a seguir se 

demonstrará. A marca de atritamento pneumático apresentava estrias 

com ângulo de aproximadamente 45o graus com a direção do 

deslocamento, conforme mostram as fotografias a seguir reproduzidas do 

Laudo do ICCE de 23/agosto/1976.  

 

Estrias transversais visíveis no traçado curvo para a 
direita da marca de atritamento pneumático atribuída ao 
ônibus COMETA pelo Laudo do ICCE de 23/agosto/1976. 
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Detalhe das estrias transversais a aproximadamente 45o graus da 
marca de atritamento pneumático atribuída ao ônibus COMETA pelo 
Laudo do ICCE de 23/agosto/1976. 
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Detalhe das estrias transversais a aproximadamente 45o graus da 
marca de atritamento pneumático atribuída ao ônibus COMETA pelo 
Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 . 
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A marca de atritamento mostrada nas fotografias do Laudo do ICCE 

apresenta estrias a 45o graus. Não são marcas de frenagem emergencial 

do ônibus COMETA, e não são marcas de frenagem emergencial em 

absoluto, de qualquer veículo, como a seguir se demonstra. 

Inicialmente são apresentadas marcas típicas de frenagem emergencial 

com rodas travadas, com estriamento longitudinal característico. 

 

 

 

 

Exemplos de marcas de frenagem (sem derrapagem) com estriamento longitudinal 
sobre asfalto (Arquivo EJZENBERG). 

 

A seguir é mostrada marca de derrapagem lateral em curva, com 

estriamento transversal à trajetória do veículo, sem frenagem. 
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Exemplo de marca de derrapagem – com estriamento transversal sobre asfalto 
e sobre a pintura branca horizontal de faixa de travessia de pedestre (Arquivo 
EJZENBERG). 

  

Um veículo que simultaneamente estiver frenando de forma não 

emergencial (sem travamento das rodas) e efetuando manobra brusca de 

desvio lateral que provoque derrapagem deixará no pavimento marca de 

atritamento com características de frenagem e de derrapagem 

sobrepostas. O resultado será uma marca de atritamento com estrias 

inclinadas, revelando composição de frenagem não emergencial e de 

derrapagem transversal, exatamente como mostra a marca de 

atritamento fotografado pelos peritos do ICCE no local dos fatos e 

constante do Laudo do ICCE (FOTO 102 e FOTO 105 anteriormente 

reproduzidas).  
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A inclinação destas estrias com relação à direção do deslocamento 

demonstra que o veículo pesado que deixou essas marcas estava 

frenando ao mesmo tempo em que, em função de manobra lateral 

abrupta da direita para a esquerda, sofria processo de derrapagem lateral 

parcial, balançando lateralmente para a esquerda e para a direita por 

efeito de inércia da sua massa.  

Essa marca de atritamento pneumático apresenta estriamento 

transversal em ângulo aproximado de 45o graus. Não é uma marca com 

estriamento longitudinal (que caracterizaria frenagem emergencial com 

rodas travadas), e não é marca de estriamento transversal (que 

caracterizaria derrapagem lateral). Trata-se de uma marca de atritamento 

composta de frenagem leve (sem travamento de rodas) e de derrapagem 

incipiente decorrente de manobra lateral abrupta.  

Para melhor compreensão das diferentes marcas de atritamento 

pneumático consideradas – frenagem e derrapagem – e de sua interação 

possível, relacionamos a seguir o conjunto total indicado pela bibliografia 

técnica das marcas de atritamento pneumático deixadas por veículos 

sobre o pavimento. A tabela a seguir adaptada do “Traffic Accident 

Investigation Manual” (J. Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern 

University Traffic Institute NUTI. 1986) apresenta e descreve essas 

marcas, destacando-se nas duas primeiras colunas as marcas de 

frenagem e as marcas de derrapagem.  
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Tabela de PRINCIPAIS MARCAS DE PNEUS SOBRE PAVIMENTOS 

(adaptada do “Traffic Accident Investigation Manual”, J. Stannard Baker e Lynn B. 
Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 1986). 

 

 

Resumindo as conclusões do estudo da marca de atritamento 

pneumático fotografada pelos peritos do ICCE na pista por onde 

trafegava o automóvel OPALA, tem-se que se trata de marca provocada 

pelo rodado duplo de um veículo pesado não identificado (o eixo dianteiro 

dos veículos pesados é composto por pneus singelos). Por ser uma 

marca posicionada em trecho retilíneo da pista, e por indicar trajetória de 

balanço para a esquerda e para a direita, essa marca não pode ser 

atribuída a uma derrapagem em curva, mas sim a uma derrapagem 

lateral por balanço decorrente de manobra evasiva (mudança abrupta de 

faixa de rolamento da direita para a esquerda).  



  

  
 

112 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

Em seu início, a marca de atritamento encontrada no trecho retilíneo do 

pavimento da pista é uma marca de derrapagem com frenagem 

provocada pelo rodado duplo traseiro esquerdo de um veículo 

pesado em desvio da direita para a esquerda. Em seguida a massa do 

veículo é impulsionada pela recuperação da suspenção do eixo traseiro 

do veículo pesado e provoca o balanço para o lado oposto, quando o 

veículo pesado deixou no trecho retilíneo da pista uma marca de 

derrapagem com frenagem provocada pelo rodado duplo traseiro 

direito em desvio da esquerda para a direita.  

Concretamente no início das marcas nota-se que ambos os rodados 

duplos traseiros do pesado veículo deixam marcas na pista, e ao final 

apenas o rodado traseiro direito deixa marca na pista, demonstrando a 

esperada diminuição da intensidade do balanço lateral do veículo pesado 

ao longo do trajeto.  

Essa manobra evasiva abrupta teve por causa provável o tumulto 

provocado pelos curiosos após o acidente no local não preservado, com 

veículos parando e saindo do acostamento, comprometendo a operação 

da faixa de rolamento da direita da pista, logo após a curva fechada que 

precedia o local dos fatos.  

Um veículo pesado, trafegando pela direita, e surpreendido por um 

veículo à frente com velocidade muito reduzida (parando ou saindo do 

acostamento), para evitar novo acidente no local, teria que empreender 

manobra evasiva de forte desvio para a esquerda associado a frenagem, 

provocando exatamente a marca de atritamento ali constatada. Essa 

situação perdurou por várias horas com tráfego intenso de veículos 

pesados, até a chegada dos peritos do ICCE, possibilitando exatamente 
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a ocorrência da marca por eles constatada, completamente divorciada do 

evento em estudo. 

Portanto, não foi provocada pelo ônibus COMETA a marca que os peritos 

do ICCE consideraram inicialmente como sendo de “FRENAGEM” e que 

posteriormente, de modo tecnicamente inaceitável, chamaram de 

“derrapagem”. Essa marca é a marca de um veículo pesado que teve de 

efetuar manobra brusca de desvio da faixa de rolamento da direita para 

a faixa da esquerda, manobra essa divorciada dos fatos relacionados à 

colisão, posto que é fato inconteste que o ônibus COMETA trafegava pela 

faixa da esquerda, ultrapassando o automóvel OPALA e sendo em 

seguida ultrapassado pela direita pelo mesmo OPALA, que ocupava a 

faixa da direita.  

Nessas condições, o ônibus COMETA não poderia mudar de faixa de 

rolamento e, portanto, não poderia efetuar a manobra lateral de mudança 

de faixa que desse origem a balanço lateral.   

   

3.2.3. CRÍTICA AO CÁLCULO DA VELOCIDADE DO 
ÔNIBUS PELO ICCE  

 
3.2.3.a.  AUMENTO IRREAL DA VELOCIDADE MÁXIMA POSSÍVEL 

DO ÔNIBUS COMETA NA CURVA PRECEDENTE AO 
LOCAL DOS FATOS 

Considerando que foi demonstrado que a marca de atritamento 

pneumático constatada no local não foi deixada pelo ônibus COMETA, é 

inútil qualquer cálculo que pretenda imputar velocidade ao ônibus a partir 

daquela marca.  
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Pode-se determinar as máximas velocidades que poderiam estar 

animando tanto o ônibus COMETA como o automóvel OPALA na curva 

imediatamente precedente ao local dos fatos, através da análise da 

velocidade crítica de derrapagem dessa curva. Isso porque ambos os 

veículos fizeram essa curva precedente sem derraparem, imediatamente 

antes de adentrarem no trecho retilíneo subsequente. 

O cálculo da “velocidade crítica (ou limite), para que não ocorra 

derrapagem” na curva precedente ao local dos fatos foi efetuado no 

Laudo do ICCE de 23/agosto /1976, utilizando-se equação simplificada: 

 

Equação simplificada da velocidade crítica de derrapagem em curva utilizada 
pelo Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 (Processo criminal, fl. 178).  

Com base nessa equação, o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 calculou 

a velocidade do ônibus COMETA, tal como segue reproduzido. 

 

Velocidade crítica de derrapagem em curva do ônibus COMETA de 117,7 km/h 
segundo o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 (Processo criminal, fl.180).  
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Há um equívoco injustificável de conta aritmética no cálculo constante do 

Laudo do ICCE, que transformou o já arbitrário raio de 150 metros4 em 

475 pés, equivocadamente atribuindo 31,6 cm a cada pé, quando essa 

medida é de 30,38 cm.  

Vimos anteriormente que o Perito do ICCE Sr. Sergio de Souza Leite, em 

depoimento perante a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, 

afirmou que a marca de atritamento atribuída ao ônibus combinava 

frenagem com derrapagem. O perito afirmou também que “no momento 

da frenagem o ônibus estava no limite da derrapagem”, afirmação que 

deve ser rechaçada, pois a marca de atritamento constatada no local era 

uma marca de derrapagem lateral em trecho retilíneo de pista, decorrente 

de manobra lateral abrupta (“quebra-de-asa”) acompanhada de frenagem 

parcial.  

O cálculo de “velocidade crítica” do Laudo do ICCE ignorou que a marca 

de atritamento considerada resultava de derrapagem e frenagem 

simultâneas, o que torna inaplicável a equação simplificada utilizada nos 

cálculos. O fator ou coeficiente de atrito – finito – foi em parte consumido 

por frenagem e em parte por derrapagem. A velocidade resultante desse 

cálculo está, portanto, bastante superestimada. E a equação simplificada 

de derrapagem lateral em curva utilizada no Laudo do ICCE ignorou a 

superelevação (declividade lateral) e a declividade longitudinal da pista, 

fatores que necessariamente devem ser considerados para a recriação 

fidedigna das condições de tráfego dos veículos antes da colisão.  

                                                           
4 No anterior Laudo do ICCE de 22/agosto/1976 o raio dessa curva era de 63,50 m, menor que a metade do raio 

adotado nos cálculos do Laudo do ICCE em comento. 
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Ao utilizar a equação simplificada, o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 

aumentou o raio de curva do ônibus e superestimou o fator (coeficiente) 

de atrito, para com isso atribuir a velocidade superestimada de 117,7 

km/h para o ônibus COMETA. 

Essa sequência de erros técnicos e suposições arbitrárias ruma sempre 

para a legitimação da versão que inculpa o ônibus COMETA. 

Conforme se demonstrará a seguir, a velocidade crítica de derrapagem 

do ônibus COMETA na curva precedente ao local dos fatos era da ordem 

de 80 km/h, muito abaixo do valor de quase 120 km/h equivocadamente 

calculado pelo ICCE.   

AUMENTO ARBITRÁRIO DO RAIO DA CURVA PRECEDENTE NO 
LAUDO DO ICCE  

O Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 atribui 130 metros ao raio da curva 

precedente ao local dos fatos, ignorando que o Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976 identificou raio muito menor – 63,5 metros – para a 

mesma curva. Pode-se admitir que se tratou da correção, sem alarde, de 

erro grosseiro (provável erro de leitura de escala gráfica) do Laudo de 

22/agosto/1976, estando correto o raio de 130 metros da curva, conferido 

posteriormente pelo Laudo complementar do ICCE, e utilizado como base 

para os cálculos de velocidade crítica na curva.  

Porém o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 considerou que a trajetória 

do ônibus na curva teve raio de 150 metros, maior que o raio da própria 

curva. Como justificativa o Laudo do IC de 23/agosto/1976 alegou – sem 

qualquer base fática – que o motorista do ônibus teria feito a trajetória na 

curva com raio ampliado.  
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Trata-se de presunção sem fundamentos fáticos. Era impossível para o 

ônibus aumentar o raio de sua trajetória na curva, pois todos os 

testemunhos são concordes em afirmar que o automóvel OPALA estava 

ocupando a faixa da direita e o ônibus estava trafegando pela faixa da 

esquerda.  

Já foi anteriormente demonstrado neste Laudo que a marca de 

atritamento constatada no trecho retilíneo da pista sentido Rio de Janeiro 

(após a curva) foi provocada por balanço lateral de veículo pesado, com 

desvio inicial para a direita e desvio final à esquerda.  

Portanto, para o cálculo de velocidade crítica de derrapagem na curva do 

ônibus e do automóvel, o valor correto do raio é de 130 metros (ignorando 

o raio de 63,5 metros constante do croquis do Laudo do ICCE de 

22/agosto/1976), e não de 150 metros. 

A equação simplificada utilizada pelo ICCE adota a medida do raio em 

“pés”. Sendo o raio da curva 130 metros, e tendo cada pé a extensão de 

30,38 cm, resulta que o raio correspondente a 130 metros é 426,5 pés, 

valor que será utilizado nos cálculos de velocidade crítica de derrapagem 

na curva. 

AUMENTO ARBITRÁRIO DO COEFICIENTE DE ATRITO DOS 
PNEUMÁTICOS NO LAUDO DO ICCE 

O coeficiente (ou fator) de atrito entre o pavimento e os pneumáticos dos 

veículos, juntamente com o raio de curva, é utilizado como dado de 

entrada nas equações para o cálculo de velocidade crítica de derrapagem 

em curva. 
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O coeficiente de atrito varia de acordo com o tipo de veículo (leve ou 

pesado), com a velocidade (alta ou baixa), com o tipo de pavimento, com 

o estado do pavimento e com a condição do pavimento (seco ou 

molhado).  

O Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 adotou de maneira simplista o 

coeficiente de atrito de 0,75 para o ônibus (veículo pesado), considerando 

“asfalto áspero, seco e liso”. 

 

Coeficiente de atrito 0,75 para o ônibus COMETA adotado pelo Laudo do 
ICCE de 23/agosto/1976 (Processo criminal, fl. 180). 

A adoção do fator de atrito 0,75 para o ônibus está equivocada e 

superestimada, como a seguir se demonstra, começando pela 

identificação do estado do pavimento asfáltico na curva imediatamente 

precedente ao local dos fatos.  

Apenas a parte inicial da curva estava recentemente recapeada e até sem 

sinalização, merecendo a classificação de asfalto áspero. O trecho final 

da curva ainda não estava recapeado (as fotos mostram inclusive a 

sinalização horizontal existente antes do recapeamento), e, portanto, 

nesse trecho o asfalto estava trafegado, não áspero. Essa condição já 

havia sido apontada pelo Perito Alfredo Ambrósio desde 1977, conforme 

segue transcrito: 
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Recapeamento parcial das pistas da Rodovia DUTRA à época dos fatos 
(Parecer Técnico do Perito Alfredo Ambrósio / Viação COMETA de 
30/junho/1977. Processo criminal, fl. 534). 

 

“Desenho esquemático do local da ocorrência” do Parecer Alfredo Ambrósio / 
Viação COMETA de 30/junho/1977, mostrando que o recapeamento estava 
interrompido no meio da curva (Processo criminal, fls. 545/546). 



  

  
 

120 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

 

O recapeamento da Rodovia Dutra que estava em execução na época 

dos fatos havia sido interrompido na metade da curva, e assim aparece 

nas FOTOS 03, 24 e 97 do Laudo do ICCE 23/agosto/1976. A seguir se 

reproduz a FOTO 97 do laudo do ICCE, com as setas indicativas 

desenhadas pelo Perito Alfredo Ambrósio em seu Laudo de 

30/junho/1977. Os peritos do ICCE desconsideraram essa circunstância 

em seus laudos.   

 

Recapeamento interrompido na metade da curva precedente ao local dos fatos 
(Parecer Técnico do Perito Alfredo Ambrósio / Viação COMETA de 
30/junho/1977. Processo Criminal Josias, fl. 575). 

 

Como uma parte da pista da curva precedente ao local dos fatos (pela 

qual trafegavam o automóvel OPALA e o ônibus COMETA) estava 
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recapeada, e outra parte permanecia não recapeada, para os cálculos de 

velocidade crítica de derrapagem deve obrigatoriamente ser utilizado o 

valor menor e mais conservador do coeficiente de atrito, correspondente 

ao asfalto trafegado. O asfalto novo com elevado coeficiente de atrito 

existia apenas na pista no sentido São Paulo pela qual trafegava o 

caminhão. 

Na pista no sentido Rio de Janeiro a partir da metade da curva o asfalto 

era “trafegado” ou mesmo “polido pelo tráfego”, e seria recapeado poucos 

meses depois do evento. O depoimento de 12/05/1977 do Policial Militar 

Rodoviário Sidney Ramos Pimentel que atendeu à ocorrência esclareceu 

que o asfalto no local dos fatos seria recapeado “alguns meses após o 

acidente”. 

 

Excerto do depoimento do subchefe do Núcleo Local da Polícia Rodoviária 
Sidney Ramos Pimentel informando que o asfalto no local dos fatos seria 
recapeado “alguns meses após o acidente” (Depoimento em juízo feito aos 
12/maio/1977). 

Portanto, para a velocidade crítica de derrapagem na curva deve ser 

considerado o coeficiente de atrito proporcionado por um asfalto 

trafegado, e não por um asfalto áspero, como considerou o Laudo do 

ICCE. 

A tabela a seguir, do “Traffic Accident Investigation Manual” (J. Stannard 

Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 

1986), apresenta os valores de coeficientes de atrito longitudinal para 
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automóveis (veículos leves), considerando a velocidade do veículo (se 

superior ou inferior a 30 mph ou 48 km/h), o tipo e o estado do pavimento, 

e condição de pista seca ou molhada.  

 

Variação do coeficiente (fator) de atrito longitudinal (para frenagem) de automóveis 
entre 0,55 e 0,70 para velocidade do veículo superior a 48 km/h (More than 30 mph), 
pavimento asfáltico trafegado (travelled) e pista seca (DRY) (“Traffic Accident 
Investigation Manual”. J. Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University 
Traffic Institute NUTI. 1986). 

No caso da pista no sentido do Rio de Janeiro, serão considerados que 

(i) o pavimento asfáltico era trafegado, (ii) que estava seco, e (iii) que as 

velocidades dos veículos eram superiores a 48 km/h, para o que a tabela 

fornece fator de atrito de frenagem para automóvel em asfalto trafegado 

entre 0,55 e 0,70 (observar campo iluminado em amarelo na Tabela de 

Coeficientes de Atrito do NUTI. 1986). 

Portanto varia entre 0,55 e 0,70 o coeficiente de atrito longitudinal (para 

frenagem) de veículos leves (automóveis) em pavimento asfáltico 

“trafegado”, com pista seca e com velocidades superiores a 48 km/h.  
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Os valores dos fatores de atrito da tabela anterior do NUTI são para atrito 

longitudinal (frenagem) dos pneumáticos. É preciso ainda calcular os 

fatores de atrito lateral (ou de derrapagem), utilizando a Equação de 

LAMM, tal como segue: 

 

 

Relação entre os valores máximos dos coeficientes de atrito de frenagem 
(longitudinal) e de derrapagem (transversal). Fonte: EJZENBERG, S. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Transportes. 2009 
(http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php). 

 

 

Com essa correção de 0,925 do valor, o fator de atrito lateral (para 

derrapagem lateral) de veículos leves se reduz para valores entre 0,51 e 

0,65 na pista São Paulo / Rio da curva que precede o local do evento. 

Essa faixa de variação do fator de atrito lateral entre 0,51 e 0,65 pode ser 

utilizada apenas para o cálculo da velocidade crítica de derrapagem de 

automóveis na curva. Aplica-se ao automóvel OPALA. 

Para o cálculo da velocidade crítica de derrapagem de um veículo pesado 

é preciso utilizar os fatores de atrito aplicáveis a pneumáticos desse tipo 

de veículo, que atingem aproximadamente 75% dos valores dos fatores 

de atrito de automóveis, conforme ensina o anteriormente citado “Traffic 

Accident Investigation Manual” (J. Stannard Baker e Lynn B. Fricke. 

Northwestern University Traffic Institute NUTI. 1986): 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php
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Relação entre o coeficiente de atrito de veículos pesados e de 
veículos leves (“Traffic Accident Investigation Manual”. J. 
Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic 
Institute NUTI. 1986).  

Com a correção de 75% (em pista seca), mantidas as demais condições 

então vigentes, o fator de atrito de derrapagem lateral para veículos 

pesados variava entre 0,38 e 0,49 (para asfalto trafegado). Esses valores 

de coeficiente de atrito lateral para veículos pesados estão bastante 

abaixo do excessivo valor de coeficiente de atrito de 0,75 utilizado pelo 

Laudo do ICCE. 

Nos cálculos a seguir, inicialmente será utilizada a mesma equação 

simplificada utilizada no Laudo do ICCE (anteriormente transcrita), mas 

com o raio corrigido para as dimensões efetivamente existentes. Em 

seguida serão considerados os demais fatores intervenientes: 

declividade lateral da pista, frenagem simultânea com derrapagem e fator 

de atrito diferenciando veículos leves de veículos pesados. 
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3.2.3.b.  CÁLCULO DA VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM 
DE VEÍCULO PESADO NA CURVA – DESCONSIDERANDO 
FRENAGEM NA CURVA 

Tendo-se corrigido o fator de atrito lateral e o raio de curva, a velocidade 

crítica de derrapagem para veículos leves e pesados na curva 

imediatamente precedente ao local dos fatos pode ser calculada. Esse 

cálculo será efetuado também considerando a ocorrência simultânea de 

frenagem na curva para veículos pesados. 

O refazimento dos cálculos do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 

permitirá demonstrar que era infundada a acusação ao motorista do 

ônibus de trafegar em excesso de velocidade. 

Considerando, conforme anteriormente justificado:  

Raio = 130 m = 426 pés 

Fator de atrito transversal: variando entre 0,49 (máximo para asfalto 
trafegado) e 0,38 (mínimo para asfalto polido);  

Resulta, utilizando a mesma equação simplificada de velocidade crítica 

de derrapagem do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976:  

 

VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM DO ÔNIBUS – SEM 
FRENAGEM E SEM DECLIVIDADE TRANSVERSAL 

 Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 0,49 = 55,9 𝑚𝑝ℎ = 𝟗𝟎, 𝟏 𝒌𝒎/𝒉 

 Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 0,38 = 49,3 𝑚𝑝ℎ = 𝟕𝟗, 𝟑 𝒌𝒎/𝒉 

Portanto, a velocidade crítica de derrapagem de um veículo pesado na 

curva precedente ao local dos fatos variava entre 90,1 km/h e 79,3 km/h, 
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com o raio e o fator de atrito corrigidos, sem considerar frenagem nem 

declividade transversal.  

Essas velocidades ainda estão superestimadas, pois o cálculo 

simplificado da “velocidade crítica” feito pelo Laudo do ICCE (e refeito 

com valores corretos de atrito e raio) ignorou a declividade transversal 

da pista. A seguir se desenvolve o cálculo correto, considerando essa 

declividade.   

À época dos fatos, a declividade transversal da faixa de rolamento da 

esquerda na curva era negativa (pois a drenagem superficial da água de 

chuva era direcionada para a valeta existente no canteiro central). Essa 

declividade reduzia a velocidade crítica de derrapagem na curva, mas foi 

ignorada pelo cálculo do ICCE, resultando em majoração indevida da 

velocidade crítica de velocidade derrapagem.  

A seguir é apresentada a equação da velocidade crítica de derrapagem 

em curva considerando também a declividade transversal ou grade, 

segundo o anteriormente citado “Traffic Accident Investigation Manual” (J. 

Stannard Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute 

NUTI. 1986). 

A declividade transversal denominada “grade” aparece com sinal positivo 

ou negativo na equação, conforme compense ou descompense a 

derrapagem do veículo na curva.  
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Equação da velocidade crítica de derrapagem em curva considerando a 
declividade transversal “G” e o fator de atrito lateral “µ” também 
representado por “f” (“Traffic Accident Investigation Manual” (J. Stannard 
Baker e Lynn B. Fricke. Northwestern University Traffic Institute NUTI. 
1986).  

Considerando a declividade transversal mínima admissível de 2% 

(Manual DNIT, 1999), o fator de atrito é reduzido em 2% (declividade 

negativa da curva sem compensação), resultando: 

 

VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM DO ÔNIBUS – SEM 
FRENAGEM E COM DECLIVIDADE TRANSVERSAL: 

 Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 − 𝐺) =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,49 − 0,02) = 54,8 𝑚𝑝ℎ = 𝟖𝟖, 𝟐 𝒌𝒎/𝒉 
 

 Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 − 𝐺) =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,38 −  0,02) = 48,0 𝑚𝑝ℎ = 𝟕𝟕, 𝟐 𝒌𝒎/𝒉 
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3.2.3.c.  CÁLCULO DA VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM 
DE VEÍCULO PESADO NA CURVA – CONSIDERANDO 
FRENAGEM NA CURVA 

A marca de atritamento pneumático atribuída pelo Laudo do ICCE ao 

ônibus COMETA era marca de frenagem e de derrapagem simultâneas. 

Portanto, o veículo pesado estaria frenando longitudinalmente e 

derrapando lateralmente ao mesmo tempo na curva que precede o local 

dos fatos.  

Além das demonstrações técnicas, é de conhecimento geral, empírico e 

prático dos motoristas, que frenar na curva afeta negativamente a 

estabilidade do veículo e propicia sua derrapagem. Isso foi ignorado pelos 

cálculos do Laudo do ICCE, resultando em cálculo de velocidade 

excessivamente majorada do ônibus. A seguir será feito o cálculo correto 

da velocidade crítica de derrapagem com frenagem. 

Para isso será obtido o fator de atrito disponível para derrapagem, 

considerando que parte do atrito total disponível para derrapagem dos 

pneumáticos do veículo pesado estava sendo consumida na frenagem 

simultânea, como a seguir se demonstra e calcula. 

A força de atrito disponível dos pneumáticos de um veículo é limitada pelo 

peso e pelo coeficiente de atrito. O atrito do pneu era consumido pela 

componente transversal (que evitava a derrapagem) e pela componente 

longitudinal (que garantia a frenagem). A direção das estrias da marca de 

atritamento em ângulo de aproximadamente 45o graus comprova que o 

veículo que as deixou estava sofrendo derrapagem lateral (por manobra 

abrupta) e frenagem longitudinal de magnitudes semelhantes. Pode-se 

estimar a redução do atrito transversal disponível (que evitaria a 
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derrapagem) em função do atrito longitudinal requisitado pela frenagem 

através da equação da Elipse de Krempel de 1965, a seguir explicitada: 

  

 

Redução do fator de atrito lateral disponível contra derrapagem em função de 
frenagem simultânea, conforme Elipse de Aderência de Krempel de 1965. 
Fonte: EJZENBERG, S. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Departamento de Transportes. 2009 
(http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php). 

 

Considerando que as estrias da marca de atritamento apresentavam 

ângulo de aproximadamente 45o graus, podemos considerar que era 

similar a magnitude das forças de frenagem e de derrapagem.  

Para o cálculo da velocidade crítica de derrapagem na curva com 

frenagem simultânea, conservadoramente será adotada frenagem 

suave, consumindo apenas 25% (uma quarta parte) do atrito disponível, 

e não 50% como apontavam as estrias das marcas de atritamento a 45o 

graus. Com isso, o atrito disponível para o atrito lateral que impede a 

derrapagem pode ser calculado utilizando-se a formulação acima, 

considerando 75% do atrito consumido na derrapagem e 25% na 

frenagem: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-09092009-132108/pt-br.php
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𝑓𝑦 𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑙 
∗ = 𝑓𝑦,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑙 . √1 − (

𝑓𝑥,𝐷
𝑓𝑥,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑙 

⁄ )
2

 

 

Onde:  

𝑓𝑦 𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑙 
∗ = fator de atrito lateral disponível, limitado pela solicitação 

longitudinal 

fy,max, sl  = fator de atrito lateral máximo = 0,49 ou 0,38 (conforme 

anteriormente calculado) 

fx,D         = fator de atrito longitudinal demandado para 

aceleração/frenagem = ¼ fx,max,sl 

fx,max,sl  = fator de atrito longitudinal máximo (considerado igual a 

fy,max,sl) 

 

Resultando:  

𝑓𝑦 𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑙 
∗ = 0,49 . √1 − (1/4)2 = 0,47 

𝑓𝑦 𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑙 
∗ = 0,38 . √1 − (1/4)2 = 0,37 

 

Com isso, obtém-se o valor corrigido do atrito lateral disponível para 

veículos pesados (com frenagem longitudinal, mantidas as demais 

condições) entre 0,47 e 0,37 para asfalto trafegado seco. Como a 

frenagem considerada foi de pequena magnitude, seu efeito na redução 

do atrito lateral disponível foi também reduzido.  

 

VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM DO ÔNIBUS COM 
FRENAGEM SIMULTÂNEA – SEM DECLIVIDADE TRANSVERSAL 
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Refazendo os cálculos do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, 

considerando, conforme anteriormente justificado:  

Raio = 130 m = 426 pés 

Fator de atrito transversal: variando entre 0,47 (máximo para asfalto 
trafegado) e 0,37 (mínimo para asfalto polido);  

Resulta, utilizando a mesma equação simplificada de “velocidade crítica” 

de derrapagem do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 

:  

 Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA – sem declividade: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 0,47 = 54,8 𝑚𝑝ℎ = 𝟖𝟖, 𝟐 𝒌𝒎/𝒉 

 Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA – sem declividade: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 0,37 = 48,6 𝑚𝑝ℎ = 𝟕𝟖, 𝟑 𝒌𝒎/𝒉 

Portanto, considerando frenagem simultânea e considerando os valores 

corretos do raio de curva e do fator de atrito, e desconsiderando a 

declividade transversal negativa da curva, resulta que a velocidade crítica 

de derrapagem de um veículo pesado na curva precedente ao local dos 

fatos variava entre 88,2 km/h e 78,3 km/h.  

 

VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM DO ÔNIBUS COM 
FRENAGEM SIMULTÂNEA – COM DECLIVIDADE TRANSVERSAL 

Utilizando novamente a equação da velocidade crítica de derrapagem 

em curva considerando a declividade transversal ou grade segundo o 

“Traffic Accident Investigation Manual” (NUTI. 1986), considerando a 

declividade transversal mínima admissível de 2% (Manual DNIT, 1999), 

resulta: 
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 Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA – com declividade: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 − 𝐺) =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,47 −  0,02) = 53,6 𝑚𝑝ℎ = 𝟖𝟔, 𝟑 𝒌𝒎/𝒉 
 

 Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA – com declividade: 

𝑉𝑚𝑖𝑛 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 − 𝐺) =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,37 −  0,02) = 47,3 𝑚𝑝ℎ = 𝟕𝟔, 𝟏 𝒌𝒎/𝒉 

Portanto, considerando frenagem simultânea e considerando os 

valores corretos do raio de curva e do fator de atrito, e admitindo 

uma declividade transversal negativa mínima do Manual DNIT de 

1999, resulta que a máxima velocidade de um veículo pesado na 

curva precedente ao local dos fatos, com base em cálculos 

conservadores, variava entre 86,3 km/h e 76,1 km/h.  

 
 
 
 

3.2.3.d.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A VELOCIDADE CRÍTICA DE 
DERRAPAGEM DE VEÍCULO PESADO NA CURVA 
PRECEDENTE AO LOCAL DOS FATOS 

Feitos os cálculos de velocidade de veículos pesados na curva 

imediatamente precedente ao local dos fatos, considerando raio normal 

dos veículos envolvidos de 130 m (426 pés), asfalto trafegado e seco, e 

velocidade superior a 48 km/h dos veículos envolvidos, testando a 

sensibilidade para frenagem e declividade transversal da pista, os 

resultados seguem agrupados na tabela a seguir: 
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TABELA DE VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM NA CURVA 
COM 130 m DE RAIO – VEÍCULO PESADO – ÔNIBUS COMETA 

 

CONDIÇÕES CONSIDERADAS 

Velocidade crítica de 
derrapagem 

MÁXIMA MÍNIMA 

Sem considerar frenagem simultânea e sem 
declividade lateral negativa 

90,1 km/h 79,3 km/h 

Sem considerar frenagem simultânea e com 
declividade lateral negativa de 2% 

88,2 km/h 77,2 km/h 

Com frenagem simultânea e sem declividade 
lateral negativa 

88,2 km/h 78,3 km/h 

Com frenagem simultânea e com declividade 
lateral negativa de 2% 

86,3 km/h 76,1 km/h 

 

 

Dentre as várias condições consideradas, a circunstância que melhor 

reflete as condições de tráfego do ônibus COMETA é a situação sem 

frenagem na curva e com declividade transversal negativa, resultando em 

velocidade crítica de derrapagem entre 77,2 km/h e 88,2 km/h (destacada 

na tabela acima em amarelo). As demais situações estudadas, mesmo 

que descartadas, permitem avaliar a variação (sensibilidade) dos 

resultados fornecidos pela equação da velocidade crítica. 

Comprova-se que foi muito superestimada a velocidade de 117 km/h 

atribuída ao ônibus COMETA pelo Laudo do ICCE de 23/agosto/1976. 

Nessa velocidade, mesmo sem frenagem, o ônibus COMETA não 

completaria a curva precedente ao local dos fatos, e sofreria derrapagem 

imediata naquela curva, antes do trecho retilíneo.   
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A curva que precede o local dos fatos estava regulamentada com 

velocidade máxima excessiva de 80 km/h para todos os veículos (leves e 

pesados), limite esse perigosamente próximo da velocidade crítica de 

escorregamento (derrapagem) para veículos pesados. 

Agripino Jorge Braga, chefe de tráfego da Viação Cometa, afirmou à 

época, quanto à curva da rodovia na altura do quilômetro 165 em 

Engenheiro Passos que precede o trecho reto onde ocorreu o acidente, 

que “embora tenha sido recapada recentemente, sua inclinação é 

má, o que provoca muitos desastres no local.” (Grifamos, Inquérito 

Policial no. 273 da 89ª. Delegacia Policial de Resende-RJ, fl. 59). 

Conforme constatado nas vistorias efetuadas nessa curva da Rodovia 

Dutra no local, reformas posteriores efetuadas corrigiram sua declividade 

transversal (“inclinação”). Foi efetuado o alteamento da parte externa da 

curva para melhorar a estabilidade dos veículos, o que exigiu ajuste na 

geometria da curva. Adicionalmente, a curva foi dotada de barreiras de 

concreto (separadores de segurança) no canteiro central divisor de fluxos 

opostos.  

Mesmo com essas correções e melhorias que aumentaram a segurança 

no local, essa curva continua atualmente com a mesma velocidade 

máxima regulamentada de 80 km/h anteriormente vigente. À época dos 

fatos a velocidade crítica de veículos pesados (ônibus e caminhões) 

nessa curva estava próxima da velocidade regulamentada de 80 km/h. 
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Melhorias na curva da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro, imediatamente 
anterior ao trecho reto (em tangente) onde ocorreram os fatos. Notar inclinação 
corrigida (parte exterior alteada) e barreiras de concreto no canteiro central 
(Foto EJZENBERG em 19/out/2015). 

 

 

Trecho reto da Via Dutra onde ocorreram os fatos, vendo-se ao fundo a curva 
com declividade transversal (compensação) corrigida, e barreira de concreto 
no canteiro central (Foto EJZENBERG em 19/out/2015). 

 

Sentido Rio 
de Janeiro 

Sentido 
São Paulo 

Tampa de concreto – 
local de imobilização 

dos veículos 

Sentido Rio 
de Janeiro 
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3.2.4. VELOCIDADE MÁXIMA DO AUTOMÓVEL OPALA NA 
CURVA IMEDIATAMENTE PRECEDENTE AO LOCAL 
DOS FATOS  

Os cálculos do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 apontaram que a 

velocidade máxima de derrapagem para veículos leves da curva que 

precede o local dos fatos seria de 117,7 km/h, com raio equivocadamente 

ampliado de 145 metros (ou 475 pés, considerando que cada pé tem 

30,48 cm), tal como segue reproduzido. 

 

Velocidade máxima de derrapagem de 117,7 km/h para veículos leves da curva que 
precede o local dos fatos (Laudo do ICCE de 23/agosto/1976).  

 

A velocidade da curva imediatamente precedente ao local dos fatos foi 

“testada” à época por altas autoridades do ICCE (vide Item 3.2.6 adiante), 

utilizando um outro automóvel OPALA semelhante ao veículo do ex-

Presidente, o qual teria feito aquela curva com velocidade da ordem de 

100 km/h. Esse teste empírico e não instrumentado não registrou a 

trajetória do automóvel dentro da curva, e não teve velocidade aferida 

com precisão, mas se prestou para comprovar que a velocidade da ordem 

de 100 km/h era o limite viável e factível para automóveis na curva com 

130 m de raio, pouco inferior à velocidade crítica de derrapagem de 117,7 
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km/h calculado pelo ICCE para automóveis, considerando o raio ampliado 

de 150 metros.  

Conforme anteriormente demonstrado, quando dos fatos o automóvel 

OPALA, trafegando pela pista da direita (ponto pacificado e aceito pelo 

Laudo do ICCE), não poderia ter feito a curva com raio de trajetória 

ampliado, pois o ônibus COMETA ocupava a faixa da esquerda. 

Ao fazer essa trajetória pela faixa da direita o automóvel foi beneficiado 

pela declividade transversal da pista no sentido do acostamento (na parte 

interna da curva). Considerando a declividade transversal mínima 

admissível de 2% (Manual DNIT, 1999), o fator de atrito será assim 

aumentado em 2%. 

Utilizaremos os valores da tabela de coeficientes de atrito para 

automóveis do NUTI anteriormente reproduzida (Item 2.2.3), para 

condição de pista seca e velocidade superior a 30 mph (48 km/h), que 

fornece fator de atrito de frenagem (longitudinal) para automóvel em 

asfalto trafegado entre 0,70 (máximo) e 0,55 (mínimo) para asfalto 

trafegado. 

Com a correção de 0,925 do valor do atrito longitudinal para atrito 

transversal (LAMM et all, 1999), o fator de atrito lateral (para derrapagem 

lateral) de veículos leves variava entre 0,51 e 0,65 para asfalto trafegado, 

na pista São Paulo / Rio da curva que precede o local do evento. 

Com essas premissas, e utilizando-se o raio de 130 metros (ou 426 pés, 

considerando que cada pé tem 30,48 cm) pode-se calcular a velocidade 

crítica de derrapagem lateral (sem frenagem) do automóvel OPALA na 

curva precedente:  
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VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM – AUTOMÓVEIS – 
CONSIDERANDO A DECLIVIDADE TRANSVERSAL POSITIVA E 
TRAJETÓRIA COM RAIO DE 130 m IGUAL AO RAIO DA CURVA 

Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,65 + 0,02) = 65,4 𝑚𝑝ℎ = 𝟏𝟎𝟓, 𝟑 𝒌𝒎/𝒉 
 

Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 𝑓 =  √15 𝑥 426 𝑥 (0,51 + 0,02) = 58,2 𝑚𝑝ℎ = 𝟗𝟑, 𝟕 𝒌𝒎/𝒉 

 

Portanto, se mantivesse trajetória com raio igual ao raio da curva o 

automóvel OPALA poderia derrapar lateralmente se trafegasse com 

velocidades superiores a 105,3 km/h (ou superiores a 93,7 km/h, numa 

hipótese mais restritiva de atrito lateral). 

Naquela curva, um veículo leve com trajetória de raio ampliado para 150 

metros poderia desenvolver velocidade maior sem derrapagem lateral. 

Isso pode ter ocorrido no teste empírico e não monitorado feito pelas 

autoridades do ICCE, resultando em velocidades críticas de derrapagem 

maiores, assim calculadas: 

VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM – AUTOMÓVEIS – 
CONSIDERANDO A DECLIVIDADE TRANSVERSAL POSITIVA E 
TRAJETÓRIA COM RAIO AUMENTADO PARA 150 M  

Velocidade crítica de derrapagem MÁXIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 + 𝐺) =  √15 𝑥 492 𝑥 (0,65 + 0,02) = 70,3 𝑚𝑝ℎ = 113,2 𝑘𝑚/ℎ 
 

Velocidade crítica de derrapagem MÍNIMA: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  √15 𝑥 𝑅 𝑥 (𝑓 + 𝐺) =  √15 𝑥 492 𝑥 (0,51 + 0,02) = 62,5 𝑚𝑝ℎ = 100,7 𝑘𝑚/ℎ 

 

Portanto, se mantivesse trajetória com raio de 150 metros (maior que o 

raio da curva de 130 metros), o automóvel OPALA poderia derrapar 
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lateralmente se trafegasse com velocidades superiores a 113,2 km/h (ou 

superiores a 100,7 km/h, numa hipótese mais restritiva de atrito lateral). 

A tabela a seguir resume as situações calculadas para a velocidade de 

veículos leves na curva imediatamente precedente ao local dos fatos. 

 

TABELA DE VELOCIDADE CRÍTICA DE DERRAPAGEM NA CURVA 
PRECEDENTE – VEÍCULOS LEVES – AUTOMÓVEL OPALA 

 

CONDIÇÕES CONSIDERADAS 

Velocidade crítica de 
derrapagem 

MÁXIMA MÍNIMA 

Com raio de trajetória de 130 m igual ao 
raio da curva, sem frenagem simultânea, 
com declividade lateral positiva de 2% 

105,3 km/h 93,7 km/h 

Com raio de trajetória de 150 m maior que 
o raio da curva, sem frenagem simultânea, 
com declividade lateral positiva de 2% 

113,2 km/h 100,7 km/h 

 

A circunstância que melhor reflete a condição do automóvel OPALA é a 

situação sem frenagem na curva e com declividade transversal positiva, 

com raio de trajetória de 130 m igual ao raio da curva, resultando em 

velocidade crítica de derrapagem entre 93,7 km/h e 105,3 km/h 

(destacada na tabela acima em amarelo).  

O automóvel OPALA poderia sair da curva acelerando para ultrapassar 

pela direita o ônibus COMETA. Portanto poderia perfeitamente alcançar 

velocidade superior a 100 km/h no início do trecho reto onde ocorreram 

os fatos. Coerentemente, todos os testemunhos e depoimentos são 

concordes em atribuir ao automóvel OPALA velocidade igual ou superior 

a 100 km/h por ocasião dos fatos.   
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3.2.5. DA IMPOSSIBILIDADE DO ÔNIBUS COMETA TER 

ATINGIDO O OPALA NAS CONDIÇÕES IMAGINADAS 
PELO LAUDO DO ICCE  

 

Segundo consta do croquis e segundo a “MECÂNICA” do evento descrita 

no Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, O OPALA ESTAVA À FRENTE 

DO ÔNIBUS QUANDO O ÔNIBUS TERIA INICIADO A FRENAGEM, e o 

ônibus COMETA frenou antes de atingir o OPALA. 

 

 

“Mecânica” do evento segundo o Laudo do ICCE de 23/agosto/1976. 

 

O ônibus COMETA estava trafegando com velocidade próxima de 80 

km/h na curva imediatamente precedente ao local dos fatos (velocidade 

limitada pela velocidade crítica de derrapagem de veículos pesados 

daquela curva, conforme demonstrado anteriormente). Coerentemente, o 

condutor do ônibus COMETA confirma em depoimento que estava 

trafegando a 80 km/h (velocidade de velocímetro), o que corresponde a 

uma velocidade real ligeiramente menor5, da ordem de 75 km/h. 

O automóvel OPALA entrou na Rodovia na altura do km 167 (trevo de 

Caxambu) após deixar o Hotel Fazenda VILLA FORTE, quando foi 

                                                           
5 É pratica da indústria automobilística, por segurança, regular os velocímetros para que indiquem velocidade 

ligeiramente maior do que a velocidade real do veículo. Essa diferença, da ordem de 5 km/h, pode ser percebida 

pelos condutores comparando a velocidade indicada no velocímetro com a velocidade indicada pelo GPS ou por 

aplicativos de trânsito. 
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ultrapassado pelo ônibus COMETA. O OPALA estava na faixa da direita, 

e o ônibus na faixa da esquerda. Transcreve-se trecho do testemunho do 

condutor do ônibus:   

 

Depoimento do condutor do ônibus Josias Nunes de Oliveira no Departamento de 
Delegacias Regionais de São Paulo – DEGRAN aos 14/dezembro/1976 (Processo 
criminal, fl.384). 

O OPALA posteriormente acelerou e estava com velocidade de 100 km/h 

ou superior (conforme laudos do ICCE, e conforme depoimentos 

concordantes de todas as testemunhas) ao ultrapassar pela direita o 

ônibus COMETA, no trecho reto onde ocorreram os fatos, existente ao 

final da curva imediatamente precedente.  

Portanto, no trecho reto onde ocorreram os fatos (trecho imediatamente 

subsequente à curva da rodovia) o automóvel OPALA trafegava em 

velocidade igual ou superior a 100 km/h e estava à frente do ônibus 

COMETA (conforme Laudo do ICCE de 23/agosto/1976), quando 
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começou a derivar para a faixa da esquerda. Portanto, era impossível que 

o ônibus COMETA alcançasse o automóvel no trecho reto, por estar com 

velocidade inferior a 80 km/h. Ainda mais se estivesse frenando. 

Resta demonstrado, assim, que o automóvel OPALA estava 

ultrapassando o ônibus COMETA pela direita na saída na curva 

imediatamente precedente ao local dos fatos, sendo impossível a 

ocorrência do cenário imaginado pelos Peritos do ICCE de que o ônibus 

tivesse alcançado o automóvel OPALA no trecho reto após a curva.  

O ônibus COMETA com velocidade inferior a 80 km/h jamais alcançaria 

o automóvel OPALA mais veloz à sua frente. Ainda mais se 

considerarmos que, segundo o Laudo do ICCE, o ônibus estaria frenando 

desde antes de atingir o OPALA. 

A “mecânica” do evento proposta pelo LAUDO DO ICCE considerando a 

colisão entre o ônibus COMETA e o automóvel OPALA é arbitrária e 

irreal, tendo sido demonstrado que o cenário imaginado é fisicamente 

impossível. 

 
 
 
3.2.6. IRREGULARIDADES TÉCNICAS NA VISTORIA DO 

AUTOMÓVEL OPALA EFETUADO PELO ICCE NA 
DELEGACIA DE RESENDE EM 1976 

A vistoria do ICCE efetuada no automóvel OPALA foi feita sem livre 

acesso da imprensa e com restrição aos representantes da Viação 

COMETA interessados em acompanhar fotograficamente os alegados 

danos e marcas de tinta no automóvel OPALA. Esses danos estavam 

sendo atribuídos a um ônibus da Viação COMETA. Os fatos são relatados 
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em duas reportagens de distintos jornais de grande expressão, 

publicadas em 25 de agosto de 1976, as quais constam do Inquérito 

Policial no. 273 da 89ª. Delegacia Policial de Resende-RJ, às fls. 69 e 59.  

Ambas as reportagens registraram a dificuldade de acesso imposta aos 

representantes da Viação COMETA. Uma dessas reportagens informou 

que durante a vistoria do ICCE, teria corrido alteração das marcas 

existentes no paralama traseiro esquerdo do OPALA. Outra reportagem 

revelou que as autoridades do ICCE fizeram na Rodovia DUTRA testes 

não monitorados de velocidade limite para automóveis, na curva que 

precede o local dos fatos.  

REPORTAGEM 25/08/1976 – O GLOBO – “PERITOS ACHAM QUE 
OPALA ESTAVA A MAIS DE 100” (Inquérito Policial no. 273 da 89ª. 
Delegacia Policial de Resende-RJ, fl. 69) 

“Marcas de tinta 

Vilarinho fotografou de todos os ângulos e mediu várias vezes uma 

marca de tinta azulada no paralama traseiro do carro de onde 

tirou os fragmentos de tinta que serão comparados com a do 

ônibus, que está recolhido ao depósito do Detran de São Paulo.  

A Viação Cometa parece muito preocupada com os resultados dos 

exames tanto que ontem à tarde dois de seus funcionários 

chegaram discretamente numa Veraneio amarela, placa de São 

Paulo BR-0001, equipada com radiofonia, e fotografaram o 

trabalho de Roberto Vilarinho, que tentava abrir a porta do 

Opala por meio de um portão de ripas de madeira. Depois 

misturaram-se aos jornalistas e fotografaram tudo de perto. 

Descobertos, eles acabaram confessando que eram da Viação 

Cometa – dentro da Veraneio ficaram três motoristas uniformizados 
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– mas não quiseram se identificar. Um deles, o que fotografava, 

informou que era advogado da empresa enquanto o outro mais 

velho e parecendo o chefe, se disse ‘acompanhante de advogado’.  

A atenção dos funcionários da Cometa se voltava para a marca 

de tinta (...) no paralama traseiro do Opala e sempre que 

Vilarinho batia com uma barra de ferro no local, o mais velho 

gritava: 

– ‘Bate, bate agora.’ 

Quando voltavam do local do acidente num Opala, por volta do 

meio-dia, Gil Castelo Branco e Vilarinho fizeram um teste: 

entraram na curva que antecede o trecho do desastre a cem 

quilômetros por hora e constataram que, a esta velocidade, 

não há problema de segurança.” (Grifamos). 

REPORTAGEM 25/08/1976 – JORNAL DA TARDE – “Por enquanto só 
uma certeza dos peritos que investigam o acidente” (Inquérito Policial 
no. 273 da 89ª. Delegacia Policial de Resende-RJ, fl. 70) 

“Eles garantem que a estrada é ‘absolutamente segura’ no trecho 

onde aconteceu o desastre. O principal suspeito ainda é um ônibus.   

O Opala era igual ao que levava Juscelino no dia do acidente. 

O perito Gil Castelo Branco percorreu o mesmo trajeto do ex-

presidente na altura do quilômetro 165 da Via Dutra, mandou 

seu motorista fazer a curva a 100 e a 120 quilômetros por hora. 

Sua conclusão: 

– ‘A estrada está inocente. É absolutamente segura, neste 

trecho.’   

Foi só isso que o diretor do Departamento Técnico e Científico da 

Secretaria da Segurança do Estado do Rio garantiu, depois dos 
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exames periciais feitos ontem, junto com o diretor do Instituto de 

Criminalística, Roberto Vilarinho. Quanto ao resto das 

investigações ‘tudo não passa de hipóteses.’   

OUTRO MISTÉRIO  

O trabalho dos peritos no local terminou ontem. Agora, o restante 

ficará por conta do laboratório da Secretaria de Segurança do Rio 

de Janeiro, que dirá quem são os culpados pelo acidente. 

Um fato que intrigou os policiais foi a presença de dois homens 

que teriam sido especialmente enviados pela Viação Cometa 

ao pátio da Prefeitura de Resende, onde estão os destroços do 

carro. Não satisfeitos com o detalhado exame no local do acidente, 

Gil Castelo Branco e Vilarinho resolveram fazer nova inspeção no 

carro. Enquanto um grupo de fortes policiais tentavam abrir a 

porta emperrada com uma marreta improvisada, Gil e Vilarinho 

fotografavam e anotavam um outro detalhe. De repente, 

perceberam, através da fresta do portão principal do pátio, a 

presença incômoda de outra lente. Atrás da máquina, dois 

homens que momentos antes haviam descido de uma Veraneio 

placa BR-0001, São Paulo. Estavam vestidos de preto e 

pareciam nervosos quando foram interpelados pelos policiais. 

A princípio, apesar de solicitados, negaram-se a fornecer nomes e 

endereços. Um deles se identificou como um dos donos da 

Cometa. O outro, como advogado da empresa. 

Diante da insistência dos jornalistas em saber o destino das 

fotos e o interesse pelo trabalho daqueles homens, o que se 

dizia advogado respondeu: 

– ‘É melhor prevenir do que remediar.’” 
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Os elementos revelados pelas duas reportagens anteriormente 

transcritas indicam grave suspeita de alteração após o evento das marcas 

no paralama traseiro esquerdo do OPALA (exatamente o paralama que 

revelaria o pretenso contato do OPALA com o ônibus COMETA). As 

alterações nas extremidades de ambos os paralamas traseiros do 

automóvel OPALA foram comprovadas fotograficamente. 

As reportagens também ratificam os cálculos anteriores deste Laudo da 

possível velocidade do automóvel OPALA, que poderia alcançar 

velocidade da ordem de 100 km/h na curva que precede o local do evento. 

 
 
 
3.2.7. ESTUDO DAS FOTOGRAFIAS DO LAUDO DO ICCE 

COMPLEMENTAR de 23/agosto/1976 

O estudo agrupará as fotos segundo temas, não seguindo exatamente a 

sequência numérica das fotografias do Laudo do ICCE de 

23/agosto/1976. 

A “FOTO 1” do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 (a seguir reproduzida) 

mostra que as pistas tinham à época declividade transversal para o 

canteiro central e para o acostamento, facilitando a drenagem superficial, 

mas falhando em prover a compensação transversal adequada nas 

curvas (falta de sobrelevação ou compensação).  
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Local do acidente, em trecho retilíneo da rodovia Presidente Dutra (FOTO 01 do 
Laudo do ICCE de 23/agosto/1976).  

 

Notar na “FOTO 1” que não está recapeada a pista no sentido “Rio” (onde 

foram constatadas as marcas de “frenagem” e/ou “derrapagem” 

atribuídas ao ônibus COMETA). Na pista em sentido oposto, o 

recapeamento recente tampou a valeta central e era tão recente que a 

pista ainda não havia sido novamente sinalizada (pintada).  
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Local do acidente, em trecho retilíneo da rodovia Presidente Dutra (FOTO 
02 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

  

Local de imobilização da “carreta” e “balizador” quebrado no ponto em 
que o OPALA galgou o canteiro central (FOTO 31 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 
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Local da colisão (marcas no pavimento) e local de imobilização dos 
veículos em trecho retilíneo da via Dutra (FOTO 05 Laudo ICCE de 
23/agosto/1976). 

 

Local de colisão na lateral direita da pista junto do acostamento, vendo-se no 
canto superior direito da foto o local de imobilização dos veículos (FOTO 20 
do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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A FOTO 20 comprova visualmente a afirmação dos peritos do ICCE de 

que o pesado caminhão (com seu semirreboque carregado com 30 

toneladas de carga) havia desviado na direção do acostamento na 

tentativa de evitar a colisão frontal com o automóvel OPALA.  

 

 

Atritamentos pneumáticos na pista após choque frontal da 
“carreta” com o automóvel OPALA (FOTO 30 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976). 
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Local de imobilização dos veículos (FOTO 06 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 

  

 

Posição de imobilização do caminhão, atrás do qual ficou imobilizado o 
automóvel OPALA (FOTO 13 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 
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Posição de imobilização do caminhão e do OPALA. Notar tampa 
retangular de concreto (FOTO 14 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Local de imobilização dos veículos (FOTO 07 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 
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O ângulo de 30o graus de ataque do automóvel OPALA 
ao canteiro central (FOTO 22 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976).  

 

Após descer do canteiro, o ângulo da trajetória do OPALA foi alterado e 

ficou paralelo ao canteiro central, com o OPALA trafegando pela 

contramão em rota de colisão até o caminhão. 
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O ponto de impacto do pneu dianteiro esquerdo do OPALA mostra 
ângulo de ataque direto, sem escorregamento lateral entre guia e 
pneu (FOTO 23 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

Marcas deixadas pelo OPALA na pista antes de galgar o canteiro 
central da rodovia, indicando o ângulo de incidência do veículo (FOTO 
24 Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 
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Marcas deixadas pelo OPALA em trecho retilíneo da pista 
sentido Rio de Janeiro, antes de galgar o canteiro central 
da rodovia (FOTO 25 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 

  

A “FOTO 25” do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 revela com clareza 

que o evento ocorreu integralmente em trecho retilíneo da rodovia 

Presidente Dutra. 
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Fotografia que permite visualizar o ponto onde o automóvel OPALA galgou o 
canteiro central e o local de imobilização dos veículos (FOTO 26 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976). 

 

A anterior “FOTO 26” do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 mostra o 

ponto de galgamento do canteiro central pelo automóvel OPALA.  

A seguinte “FOTO 28” do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 mostra o 

ângulo de 30o graus da trajetória do automóvel OPALA sobre o canteiro 

central.  
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Fotografia da trajetória do OPALA galgando o canteiro 
central, no sentido do OPALA (FOTO 28 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976). 
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Local de passagem do automóvel OPALA sobre o 
canteiro central, vindo para a pista oposta. A seta indica o 
sentido do movimento (FOTO 29 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 
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Ponto de saída da pista da “carreta”, após galgar o meio-fio (FOTO 33 do 
Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

As rodas do semirreboque não estavam bloqueadas, pois a FOTO 33 

acima reproduzida mostra que o rodado duplo traseiro direito não deixou 

marcas de pneumáticos na guia. Se as marcas do lado esquerdo 

tivessem sido provocadas pelo rodado duplo esquerdo do semirreboque, 

deveria haver marcas de pneumáticos também no lado direito.  

Portanto, as marcas de pneumáticos na guia não foram deixadas pelo 

semirreboque, foram deixadas pelos pneus do caminhão trator que, sem 

uma roda dianteira e descontrolado, estava sendo empurrado de lado 

pelo semirreboque carregado. 
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Local de imobilização do caminhão trator, com amassamento na grade e 
no paralama direito. O caminhão foi empurrado de lado e torcido pelo 
semirreboque (FOTO 34 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

 

Local de imobilização do caminhão trator, empurrado de lado e torcido 
pelo semirreboque (FOTO 35 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Local de imobilização do semirreboque com seus três eixos traseiros e 
do caminhão trator ao fundo (FOTO 36 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 

 

 

Local de imobilização do semirreboque, mostrando o arrastamento do 
eixo traseiro do caminhão trator, empurrado de lado pelo semirreboque 
(FOTO 37 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Marcas de impacto na grade frontal do caminhão trator, com 
uma borracha da moldura do vidro de porta do OPALA 
engastada (FOTO 38 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Marcas de impacto na grade frontal do caminhão trator, com 
uma borracha da moldura do para-brisa do OPALA engastada 
(FOTO 39 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Ponto de saída da pista da “carreta”, após galgar o meio-fio (FOTO 40 do 
Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

As marcas mostradas na FOTO 40 segundo o ICCE seriam resultado da 

“raspagem dos pneus da carreta no meio-fio”. Mais precisamente, essas 

marcas dos pneus foram provocadas pelos pneus do caminhão trator, e 

não do semirreboque. Ver estudo dessas marcas de pneus na análise da 

FOTO 33 do ICCE feita no presente Laudo. 

A terra acumulada do lado dos pneus do lado esquerdo evidencia que foi 

muito reduzido o escorregamento lateral do semirreboque totalmente 

carregado.  
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Marcas de pneus da “carreta” no meio fio. Ver comentários 
anteriores sobre essas marcas na FOTO 33 e na FOTO 40 
(FOTO 41 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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A marca de cal no rodado duplo do eixo traseiro do 
semirreboque comprova que as rodas estavam girando, não 
estavam bloqueadas (FOTO 43 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 
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Marcas do arrastamento lateral do eixo trator traseiro do caminhão trator, 
que estava sendo empurrado pelo semirreboque carregado (FOTO 46 
do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

Local de imobilização do caminhão trator, vendo-se terra acumulada no 
final do sulco aberto na superfície do terreno pelo eixo traseiro do 
caminhão trator. Vide também FOTOS 35 e 37 anteriormente comentadas 
no presente laudo (FOTO 47 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Pneu traseiro direito (externo) do rodado duplo do eixo trator do 
caminhão e pneu sobressalente na lateral direita do semirreboque 
(FOTO 08 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Detalhe do pneu traseiro direito (externo) do rodado duplo do eixo trator 
do caminhão trator (FOTO 55 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 
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Vista superior da parte frontal do automóvel OPALA, destruída 
por contato (choque) contra a parte frontal do caminhão (FOTO 
117 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 
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Aspecto geral do OPALA, com forte distorção geral da estrutura 
provocando deformações induzidas disseminadas (FOTO 66 
do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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O rodado duplo direito do eixo traseiro do caminhão trator 
passou sobre a parte frontal direita do OPALA (FOTO 69 do 
Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Vista direita da parte frontal do automóvel OPALA, destruída por contato 
(choque) contra a parte frontal do caminhão (FOTO 118 do Laudo do ICCE 
de 23/agosto/1976). 

 

Lateral direita destruída por contato (choque) contra a parte frontal do 
caminhão. Deformação induzida no paralama traseiro direito do OPALA. 
Ao fundo na parte superior esquerda da foto está o caminhão inclinado, 
sendo visível a parte inferior (FOTO 09 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 
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Avaria do contato do caminhão com a parte superior do vão da roda 
traseira direita do OPALA (FOTO 12 do Laudo do ICCE de 
23/agosto/1976). 

 

Deformação induzida no paralama traseiro direito do OPALA. Ao fundo 
na parte superior esquerda da foto está o semirreboque do caminhão 
(FOTO 17 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976).  
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Notar na FOTO 17 do ICCE, anteriormente reproduzida, as avarias no 

paralama esquerdo dianteiro e no paralama esquerdo traseiro do 

automóvel OPALA, que mereceram setas assinaladas pelos peritos do 

ICCE.  

 

 

Avarias visíveis assinaladas pelos peritos do ICCE no paralama dianteiro 
esquerdo do OPALA (FOTO 18 Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

Os peritos do ICCE utilizaram setas na cor branca para apontar avarias e 

marcas visíveis no paralama dianteiro esquerdo do OPALA, mas, com 

incoerência, deixaram de analisar essas avarias no corpo do Laudo do 

ICCE. A análise obrigatoriamente concluiria tratar-se de avarias 

induzidas, impossibilitando as afirmativas a respeito do ônibus COMETA. 
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Avarias visíveis ao longo da lateral esquerda do automóvel OPALA 
(FOTO 120 Laudo do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Aspecto geral do OPALA, evidenciando as deformações induzidas e 
principalmente o balanço traseiro (porta-malas e paralama) inclinado 
para baixo (FOTO 59 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Identificação do número do chassi do OPALA. O número do motor do 
OPALA não foi objeto da atenção dos peritos (FOTO 60 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976). 

 

 

Plaqueta de IDENTIFICAÇÃO do OPALA (rebitada). O número do motor 
do OPALA não foi objeto da atenção dos peritos em 1976 (FOTO 61 do 
Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Parte traseira (balanço traseiro) do OPALA, com distorção e 
desalinhamento induzidos pela colisão frontal. Notar amassamento por 
contato nas extremidades direita e esquerda (FOTO 62 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976).  

 

 

Paralama traseiro esquerdo do OPALA com “enrugamento” por 
deformação induzida. Os danos na extremidade do paralama (lanterna 
quebrada e amassamento) ocorreram após os fatos (FOTO 64 do Laudo 
do ICCE de 23/08/1976), por conta do transporte ou outra causa (como 
as pancadas descritas nas reportagens de 25/agosto/1976). 
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Paralama traseiro direito do OPALA com “enrugamento” por deformação 
induzida. Os danos na extremidade do paralama (lanterna quebrada e 
amassamento) ocorreram após os fatos (FOTO 65 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 

 

 

Paralama traseiro esquerdo com deformação induzida e empurrado 
para baixo pela coluna do teto (FOTO 70 do Laudo do ICCE de 
23/08/1976). 
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Notar deformação do vão da porta / moldura do vidro, mostrando que a 

coluna traseira esquerda do teto foi pressionada para trás, empurrando 

para baixo o paralama traseiro esquerdo  

 

Avarias de contato (área entre setas azuis) no para-lama traseiro 
esquerdo do OPALA, inclinada e ascendente de traz para a frente (FOTO 
19 Laudo ICCE 23/08/76). 

A avaria do paralama traseiro esquerdo do automóvel OPALA mostrada 

na FOTO 19 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976 é incompatível com 

uma avaria provocada pelo abalroamento lateral de outro “terceiro 

veículo” frenando e com suspensão dianteira comprimida. Nesse caso, a 

avaria seria horizontal, em decorrência do contato lateral de veículos com 

diferentes velocidades. Se o ônibus, estando com maior velocidade, 

tivesse “subido” no OPALA para deixar essa marca (como pretenderam 

os peritos do ICCE), teria prosseguido no impacto e atingido direta e 

profundamente a lateral do OPALA, empurrando-o para a frente. A 
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dinâmica do evento alegada pelo ICCE é descabida, tratando-se de um 

erro técnico (demonstrado anteriormente neste Laudo através da análise 

das velocidades dos veículos e das marcas indevidamente atribuídas ao 

ônibus COMETA). A avaria mostrada na FOTO 19 do laudo do ICCE de 

23/08/1976 é decorrente da colisão secundária do OPALA com o 

semirreboque do caminhão. 

 

Paralama traseiro esquerdo inclinado para baixo na parte 
traseira, pelo esforço de cima para baixo da coluna traseira 
do teto, provocando deformação induzida (FOTO 71 do 
Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Marca no paralama traseiro esquerdo decorrente de colisão secundária do 
OPALA (com raspamento) na lateral do semirreboque (FOTO 72 do Laudo do 
ICCE de 23/08/1976). 

 

Os peritos do ICCE atribuíram arbitrariamente ao suposto contato com o 

ônibus COMETA a marca no paralama traseiro esquerdo do OPALA 

mostrada na FOTO 72 do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976.  

Essa marca é decorrente da colisão secundária do OPALA com a lateral 

do semirreboque (colisão com raspamento). 
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Idem comentário de FOTO 72 (FOTO 73 e FOTO 74 do Laudo do ICCE de 

23/08/1976).  

 

A FOTO 74 do laudo do ICCE de 23/08/1976 mostra que a deformação 

induzida do paralama traseiro esquerdo inicia exatamente sob a coluna 

traseira esquerda, que pressionou para baixo essa paralama. 

O afundamento do paralama traseiro esquerdo do OPALA decorreu de 

deformação induzida e do contato com a lateral do semirreboque (colisão 

secundária).  
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Afundamento lateral (para dentro) da lateral esquerda do para-choque traseiro 
do OPALA, resultado de colisão secundária com a lateral do semirreboque 
(FOTO 76 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

As marcas escuras visíveis na extremidade esquerda do para-choque 

traseiro, em local que não poderia ser atingido por impacto traseiro, são 

decorrentes da colisão secundária com a lateral do semirreboque. 
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Detalhe das marcas escuras na extremidade esquerda do para-choque 
traseiro, decorrentes de contato com lateral e pneus do semirreboque (FOTO 
77 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

 

Ônibus COMETA que foi indevidamente inculpado por excesso de 
velocidade e por ter causado o descontrole do automóvel OPALA pelo 
Laudo do ICCE (FOTO 80 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Simulação feita pelos peritos do ICCE da pretensa colisão entre o ônibus 
COMETA e o OPALA (FOTO 84 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

 

Simulação feita pelos peritos do ICCE da pretensa colisão entre o ônibus 
COMETA e o OPALA (FOTO 85 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Avarias no ônibus COMETA atribuídas pelos peritos do ICCE à colisão 
com o OPALA (FOTO 87 do Laudo do ICCE de 23/08/1976).  

 

 

Detalhe das avarias no ônibus COMETA atribuídas pelos peritos do IC à 
colisão com o OPALA (FOTO 88 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 
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Ônibus COMETA prefixo 3148 placas HX-2630 fotografado pelo 
Instituto de Criminalística de São Paulo. 

 

O para-choque do ônibus COMETA, construído para proteger a 

carenagem (lataria externa) contra impactos, era projetado para fora 

dessa carenagem, ao passo que o pneu ficava para dentro da carenagem 

do ônibus. O pneu dianteiro esquerdo do ônibus não poderia assim ter 

atingido a lataria do OPALA.  

Se o para-choque do ônibus COMETA tivesse por hipótese atingido a 

lateral esquerda do automóvel OPALA, então as seguintes avarias seriam 

esperadas:  

 A dobradiça da porta deixaria marcas de arranhamento horizontal 

na lateral do OPALA, que não existem. Existem apenas marcas de 
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raspamento inclinadas para cima, decorrentes da colisão 

secundária com o semirreboque. 

 Na colisão com o ônibus não haveria contato da extremidade do 

para-choque do OPALA com o pneumático do ônibus. Essas 

marcas escuras de pneumáticos (FOTOS 76 e 77 anteriormente 

comentadas no presente LAUDO) decorrem da colisão secundária 

do OPALA com o semirreboque (que tem um pneu sobressalente 

na parte intermediária além dos dois eixos traseiros com rodado 

duplo). 

A análise de avarias do OPALA, à vista do formato da carenagem do 

ônibus COMETA, demonstra que as avarias constatadas no paralama 

traseiro esquerdo do automóvel não poderiam ter sido provocadas pelo 

ônibus. 

Essa análise de avarias ratifica e é totalmente coerente com a 

demonstração anteriormente feita no presente Laudo (com base nas 

velocidades críticas de derrapagem) de que o ônibus COMETA não 

poderia ter atingido o automóvel OPALA. 

 

 
3.2.8. IMPERTINÊNCIA DO LAUDO DO IC-SÃO PAULO DE 

ANÁLISE QUÍMICA DE TINTAS DO OPALA E DO 
ÔNIBUS COMETA REALIZADA PELA 
“TERMOMECÂNICA” 

Ficou demonstrado neste Laudo que (i) as marcas de “FRENAGEM” na 

pista não eram de frenagem, (ii) não foram provocadas pelo ônibus 

COMETA, e (iii) que o ônibus COMETA não poderia ter alcançado o 

OPALA para provocar uma colisão. 



  

  
 

189 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

O ônibus COMETA não teve contato com o automóvel OPALA e muito 

menos “subiu” no paralama traseiro esquerdo do OPALA. Mesmo que se 

admita essa hipótese, caso ocorrido o contato ônibus-automóvel durante 

a frenagem do ônibus, sua frente estaria abaixada, e o ônibus teria 

provocado avaria horizontal no paralama traseiro esquerdo do OPALA 

(não provocaria avaria inclinada). Ademais, a avaria desse paralama foi 

decorrente de deformação induzida e de colisão secundária contra a 

lateral do semirreboque, como demonstrado anteriormente neste Laudo. 

Foi demonstrado neste Laudo que não ocorreu contato entre o ônibus 

COMETA e o automóvel OPALA, e que foi a colisão secundária do 

automóvel OPALA com a lateral do caminhão e seu semirreboque que 

provocou o arrancamento de retrovisor, e os danos na lateral esquerda 

do OPALA (portas, janelas, paralama dianteiro e traseiro). 

Esse conjunto de fatos tornaria desnecessária a análise do LAUDO do IC 

– SÃO PAULO com análise química de tintas do OPALA e do ônibus 

COMETA feita pela “TERMOMECÂNICA”, que segundo o ICCE vincularia 

o ônibus ao evento. 

Os Laudos elaborados pela TERMOMECÂNICA para a Perícia do 

Instituto de Criminalística de São Paulo eram inconclusivos e não 

estavam firmados por seus subscritores. 

A Viação COMETA solicitou parecer técnico sobre identidade de tintas ao 

CTT – Centro de Tecnologia e Transporte de 06/maio/1977 (fls. 520/523). 

O Parecer CTT baseou-se em análises efetuadas pelo IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (Certificado No. 508086 fls. 524 e ss; Certificado 

No. 507121 fls. 527 e ss).  
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Segue transcrita a conclusão do Parecer Técnico do CTT, explicitando as 

causas técnicas da imprestabilidade do relatório da TERMOMECÂNICA 

sobre tintas, que embasou as insubsistentes conclusões do ICCE: 

 

 

 

Excerto da Conclusão do Parecer Técnico sobre identidade de tintas ao CTT – 
Centro de Tecnologia e Transporte de 06/maio/1977 (fls. 522/523). 
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Conclusão do Parecer Técnico sobre identidade de tintas ao CTT – Centro de 
Tecnologia e Transporte de 06/maio/1977 (fls. 522/523). 
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3.3. ESTUDO DO LAUDO DO ICCE no.1224169 
REFERENTE A ATENTADO OU SABOTAGEM NO 
OPALA DO EX-PRESIDENTE. 19/julho/1996 

O Laudo do ICCE no.1224169 de 19/julho/1996 foi elaborado para 

responder aos quesitos formulados pelo novo Inquérito Policial 

instaurado em 1996 sobre a morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira. 

Desta vez, diferentemente do ocorrido na elaboração dos laudos 

anteriores do ICCE que tratavam do evento como acidente, pela primeira 

vez os peritos criminais do ICCE foram questionados para avaliar 

possível atentado contra a vida do ex-Presidente, considerando inclusive 

a possibilidade de sabotagem do automóvel OPALA.  

Esse trabalho, porém, foi frustrado devido ao total desmantelamento do 

automóvel Opala ocorrido antes da Perícia Técnica começar a 

investigação de possível sabotagem mecânica. 

 
 
3.3.1. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO MOTOR DO 

AUTOMÓVEL OPALA 

Os peritos do ICCE periciaram, na 89ª. Delegacia de Polícia de Resende-

RJ, o automóvel OPALA no qual viajavam o ex-Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira e seu motorista Geraldo Ribeiro. 

O automóvel OPALA tinha identificação do motor 7321818 constatada e 

fotografada pelos Peritos do ICCE (Laudo do ICCE no.1224169 de 

19/julho/1996, pg. 109 e 114), tal como segue reproduzido. 

 



  

  
 

194 

 R. Leopoldo Couto Magalhães Jr, 406, CEP: 04542-000 – São Paulo/SP    Fones: (11) 3168-7889 e 3168-9887  

ejzenberg@ejzenberg.com.br 

 

(...) 

 

Alegado no. 7321818 do motor do automóvel OPALA (Laudo do 
ICCE no.1224169 de 19/julho/1996, pg. 109). 

 

 

Identificação 7321818 GM no bloco do motor do automóvel OPALA (Laudo 
do ICCE no.1224169 de 19/julho/1996, pg. 114). 
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A numeração 7321818 GM diverge do número oficial OJ 0403M do motor 

do automóvel OPALA (ITEM 2.1 do Presente Laudo). Essa discrepância 

do número do motor resultou de equívoco do Laudo do ICCE de 1996, 

onde o número fundido do bloco do motor 7321818 GM (que é o número 

de fabricação da peça industrial da GM/CHEVROLET) foi indevidamente 

considerado como o número oficial do motor (que consta dos documentos 

do veículo, e que é gravado por punção na lateral do motor).  

O número oficial do motor do OPALA não foi verificado na inspeção 

pericial do ICCE de 1996, e tampouco foi verificado nos Laudos de 1976 

do ICCE. 

Segundo o Delegado titular de Resende Dr. Robson Rodrigues da Silva 

que presidiu o inquérito de 1996, o automóvel periciado em 1996 era o 

veículo no qual morreu o ex-Presidente Juscelino Kubitschek:   

“O delegado de Resende, Robson Rodrigues da Silva, o 

mesmo que presidiu o inquérito policial do caso, também era 

responsável pela guarda dos destroços do Opala, nos fundos 

do 89º DP. Ele sustenta que o carro analisado pelos peritos é 

mesmo o de JK, mas não explica o motor com número 

diferente: ‘Para dizer assim, agora, é difícil. Os autos do 

processo foram arquivados na Justiça, não tenho nada por 

aqui’”. (Grifamos, entrevista do delegado Robson Rodrigues da 

Silva, na reportagem de Ivo Patarra intitulada “Mataram JK?”, 

publicada pela revista “Caros Amigos” em agosto de 1997). 
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3.3.2. DESMANTELAMENTO DO OPALA IMPEDINDO 
ANÁLISE DE SABOTAGEM MECÂNICA 

Quando os peritos do ICCE foram periciar o OPALA no pátio da 89ª 

Delegacia de Polícia de Resende em 1996, encontraram o veículo 

desmantelado, com peças separadas e amontoadas: 

“Aos peritos foram apresentados quatro volumes do Processo no. 

2629 da Comarca de Resende, restos de um auto de passeio de 

fabricação General Motors e um motor de no. 7231818. Tal 

material encontrava-se nos fundos da 89a Delegacia Policial de 

Resende, em acentuado processo de oxidação com suas 

partes separadas e amontoadas” (Grifamos, Laudo do ICCE 

no.1224169 de 19/julho/1996. IP no. 2629, pg. 109). 

Os peritos criminais do ICCE afirmaram que a sabotagem mecânica do 

automóvel OPALA não pôde ser verificada no exame efetuado em 1996 

devido à “falta de inúmeros componentes mecânicos do veículo, ou 

seja, falta de preservação dos mesmos” enquanto o automóvel estava 

na Delegacia de Resende, tal como segue reproduzido:  

“Não podem os Peritos afirmar se houve sabotagem mecânica 

devido aos seguintes fatores:  

(I) excessivo intervalo de tempo entre o evento 

(Acidente de Tráfego), ocorrido em Agosto de 1976, e 

a solicitação do presente exame, em Julho de 1996; 

(II) avançado estado de deterioração dos 

componentes mecânicos do veículo, ou seja, falta de 

preservação dos mesmos; 
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(III) falta de inúmeros componentes mecânicos da 

plataforma mecânica do veículo, estando o 

material examinado reduzido a poucos elementos, 

os quais não permitem exames mais profundos.” 

(Grifamos, Laudo ICCE no.1224169 de 19/julho/1996, 

pg. 109).   

O total desmantelamento do automóvel Opala ocorrido no pátio da 

Delegacia Policial de Resende-RJ e isso impediu que a Perícia Técnica 

do ICCE pudesse efetuar a investigação de possível sabotagem do 

veículo. O estado do veículo pode ser visto na fotografia seguinte, 

extraída do Laudo ICCE no.1224169 de 19/julho/1996. 

 

Automóvel OPALA totalmente desmantelado no pátio da Delegacia Policial de 
Resende/RJ (Laudo ICCE no.1224169. 19/julho/1996). 
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A suspeita de sabotagem mecânica não era infundada. Ficou 

comprovado nos itens anteriores que o automóvel OPALA fez uma 

manobra de ataque ao canteiro central, passando para a pista oposta 

onde empreendeu uma longa e inexplicável trajetória antes da colisão. 

Após passar o canteiro central divisor de pista, o automóvel desviou para 

continuar trafegando temerariamente pela contramão, ao invés de seguir 

direto para o campo gramado ao lado da pista. A rota de colisão do 

automóvel OPALA não apresentou marcas de frenagem mesmo ante a 

iminência da colisão frontal. A velocidade do veículo se manteve alta, 

eventualmente acelerando até o local da colisão frontal. Essa trajetória é 

inadmissível para um condutor experiente, e poderia resultar de 

sabotagem ou problema mecânico.  

Se existissem indícios de sabotagem no sistema de freio, no sistema de 

direção, e até no sistema de aceleração, e até se existissem elementos 

mecânicos exógenos presos entre as ferragens e lataria do veículo, foram 

irremediavelmente perdidos pelo desmantelamento do veículo. 

As fotografias a seguir, extraídas do Laudo do ICCE de 23/agosto/1976, 

mostram que na parte frontal do OPALA a lataria do compartimento do 

motor ficou ensanduichada entre os paralamas dianteiros, aprisionando 

elementos importantes para investigação de eventual sabotagem.  
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Lataria do compartimento do motor (parte frontal) do automóvel OPALA 
ensanduichada junto ao paralama dianteiro esquerdo (FOTO 118 do Laudo 
do ICCE de 23/agosto/1976). 

 

 

Lataria do compartimento do motor (parte frontal) do automóvel OPALA 
ensanduichada junto ao paralama dianteiro esquerdo (FOTO de Reportagem 
GLOBO de 23/agosto/1976). 
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Lataria do compartimento do motor (parte frontal) do automóvel 
OPALA ensanduichada junto ao paralama dianteiro esquerdo (FOTO 
66 do Laudo do ICCE de 23/08/1976). 

 

O desmantelamento do automóvel OPALA constatado em 1996 foi um 

desmanche mecânico (exigindo a utilização de ferramental mecânico), 

ocorreu no pátio da Delegacia de Resende-RJ, e não foi decorrente da 
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exposição ao tempo, como afirmaram os peritos criminais em suas 

conclusões no Laudo do ICCE de 1996. Esse desmantelamento do 

automóvel tornou impossível o trabalho de investigação de sabotagem 

mecânica solicitado à perícia criminal em 1996. Trabalho esse que foi 

negligenciado em 1976, pois nos laudos de então do ICCE não consta 

existência de investigação dos componentes mecânicos do automóvel.  

A análise comparativa das fotos que seguem ilustra a diferença entre as 

condições em que o automóvel OPALA havia sido guardado em 1976, e 

aquelas constatadas em 1996. 

 

 

Estado do OPALA em 1976 no “Depósito em Resende” (Foto 59 do laudo 
do ICCE de 23/agosto/1976, Processo crime, pg. 249). 
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Fotografia do automóvel OPALA com o semirreboque ao fundo, no local de 
imobilização após a colisão (Acervo Globo foto 161058-04. 22/agosto/1976). 

   

Como exemplo de que não existe justificativa para o desmantelamento 

do automóvel OPALA, apresentamos algumas fotografias de outros 

veículos igualmente expostos por décadas ao relento, em pátios de 

recolhimento, bem como de veículos “depenados” jogados em represas, 

que ressurgiram das águas devido à recente estiagem de 2014/2015 no 

Estado de São Paulo. 

Ao contrário do automóvel OPALA de Resende, os veículos a seguir 

mostrados, bastante enferrujados, mantiveram aparência e formato 

perfeitamente identificáveis mesmo após décadas de abandono.  
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Veículos estacionados ao relento por até 15 anos em Pátio do DETRAN de Varginha-
MG. Notar alguns exemplares do veículo FIAT 147 (produzido entre 1976 e 1986) e 
um exemplar de veículo BRASÍLIA cor bege (produzido entre 1973 e 1982). (Fonte: 
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/02/patios-credenciados-pelo-
detran-no-sul-de-mg-estao-lotados.html).  

 

 

Automóveis “depenados” encontrados em represas paulistas durante a estiagem de 
2014/2015, que mantiveram estrutura identificável, com portas, tampa traseira, teto, 
colunas, caixa de rodas, etc. 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/02/patios-credenciados-pelo-detran-no-sul-de-mg-estao-lotados.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/02/patios-credenciados-pelo-detran-no-sul-de-mg-estao-lotados.html
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Se o desmantelamento não tivesse ocorrido, seria possível investigar 

eventuais indicativos de sabotagem analisando a chaparia do automóvel 

na busca de\ furações anômalas que indicassem alguma adulteração no 

veículo. Isso poderia revelar a eventual instalação de equipamento de 

sabotagem no sistema de direção, aceleração e freio do veículo, que não 

pôde ser comprovada. As fotos seguintes mostram algumas furações 

remanescentes na chaparia do automóvel OPALA ainda visíveis em 

1996. 

 

 

Detalhe do automóvel OPALA apresentando furação em chaparia (Laudo 
ICCE no.1224169. 19/julho/1996, IP no 289, pg. 116). 
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Detalhe do automóvel OPALA apresentando furação em chaparia (Laudo 
ICCE no.1224169. 19/julho/1996, IP no 289, pg. 118). 

Algumas “partes do automóvel Opala” teriam sido enviadas pelos ICCE 

para o “Perito ALBERTO CARLOS DE MINAS, na Universidade de Minas 

Gerais” para exames para “identificação de possível perfuração à bala e 

vestígios de material explosivo”, conforme constou do relatório do 

Inquérito Policial de 1996, a seguir parcialmente reproduzido. 

Perfurações à bala promoveriam amassamentos na lataria e na estrutura 

do veículo, e são totalmente distintas de perfurações feitas por 

ferramentas (que não deformam visualmente a lataria). Portanto, mesmo 

que existissem perfurações exógenas nas peças analisadas do Opala, 

não seriam identificadas pelos exames solicitados à “Universidade de 

Minas Gerais”. 
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(...) 

 

Relatório do Inquérito Policial no 273/96 da Delegacia de Polícia de 
Resende-RJ (fls. 122 e 123).  

Esse inquérito policial foi entregue ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro – Comarca de Resende sem os resultados desses exames, 

conforme mostra o trecho a seguir reproduzido de ofício do MP ao MM 

Juiz da Comarca de Resende-RJ. 

 

Trecho de ofício referente ao IP no 273/96 enviado pelo MP ao Juiz da Vara 
Criminal da Comarca de Resende-RJ.  
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3.3.3. CONSIDERAÇÕES E NOVA CONCLUSÃO DOS 
PERITOS DO ICCE 

A descrição dos fatos segundo o novo Laudo do ICCE de 1996 e sua 

conclusão seguem transcritas: 

“O ônibus trafegava na faixa de rolamento da esquerda da pista no 

sentido São Paulo – Rio de Janeiro quando o auto de passeio, que 

trafegava na faixa de rolamento da direita da mesma pista (no 

mesmo sentido), por razões tecnicamente não determinadas, 

ingressou parcialmente (com as rodas do lado esquerdo) na faixa 

em que progredia o coletivo. Este ingresso ocasionou uma 

diminuição acentuada na distância lateral entre as duas unidades 

de tráfego que, em consequência, deram início às suas próprias 

reações de frenagem no ponto situado a 32 m (trinta e dois metros) 

após o término da curva à direita anterior a esse trecho de tangente 

da pista em sentido ao Rio de Janeiro. 

As marcas de frenagem se prolongaram por cerca de 51 m 

(cinquenta e um metros) adiante e, ao final das mesmas, houve o 

contato entre o para-choque dianteiro direito do ônibus e o 

paralama traseiro esquerdo do auto passeio, tudo se passando com 

as rodas dianteira e traseira do auto de passeio na faixa de tráfego 

do coletivo. Em virtude deste choque, o auto de passeio sofreu um 

desvio direcional para a esquerda, transpondo o canteiro central e 

invadindo a pista de rolamento de sentido contrário (Rio de Janeiro 

para São Paulo). Prosseguindo em sua trajetória, alcançou a 

proximidade do limite lateral direito da pista de rolamento e 

descrevendo trajetória curva à direita veio a obstaculizar a trajetória 

do auto de carga (carreta), impactando seu setor dianteiro 
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obliquamente contra a metade dianteira direita do setor dianteiro do 

auto de carga.” (Laudo do ICCE no.1224169 de 19/julho/1996, 

Inquérito Policial, pg. 110/111). 

A crítica se impõe à hipótese sustentada pelos Peritos subscritores desse 

novo Laudo do ICCE de 1996, que não lograram estudar eventual 

sabotagem ao OPALA ou atentado ao ex-Presidente Juscelino 

Kubitschek.  

Os peritos do ICCE alegaram que a análise do automóvel OPALA estava 

prejudicada pelo “excessivo intervalo de tempo” e pela “falta de 

componentes mecânicos”. Esses mesmos Peritos do ICCE se resumiram 

a reafirmar a tese do choque entre o ônibus COMETA e o OPALA, que 

jamais foi comprovada, por completa ausência de substrato técnico, e que 

jamais poderia ter ocorrido, diante das conclusões obtidas e 

demonstradas nos tópicos anteriores do presente Laudo. 

Os peritos subscritores do Laudo do ICCE de 1996, sem qualquer fato 

novo ou justificativa, adotaram nova e diferente narrativa dos fatos, 

alterando conclusões dos laudos anteriores do ICCE. Não atribuíram 

excesso de velocidade do ônibus COMETA (que havia sido 

equivocadamente atribuída pelo Laudo do ICCE de 23/agosto/1976) e 

afirmaram que o automóvel OPALA invadiu a faixa de rolamento na qual 

trafegava o ônibus, tal como segue transcrito: 

“Finalmente, concluem os Peritos que a causa 

determinante do evento (acidente de tráfego com duas 

mortes), foi o ingresso do auto de passeio (Opala) na faixa 

de rolamento em que progredia o auto coletivo, por razões 
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que tecnicamente hoje não são mais possíveis de serem 

determinadas, ocasionando o acidente e suas 

consequências.” (Grifamos, Laudo do ICCE no.1224169 de 

19/julho/1996, Inquérito Policial, pg. 110/111). 

No Inquérito policial no. 273/1996 instaurado pela 89ª. Delegacia Policial 

de Resende para apurar atentado ao ex-Presidente ou sabotagem no 

OPALA, consta à fl. 122 que não foi ouvido Josias Nunes de Oliveira, 

condutor do ônibus COMETA que testemunhou todo o desenrolar da 

colisão entre o automóvel e o caminhão à sua frente, sob a alegação de 

que se encontrava “em local incerto e não sabido”: 

 

Registro do “local incerto e não sabido” do motorista do ônibus COMETA 
(Relatório do Inquérito Policial no 289 (pg. 122). 

 

Na inicial do mesmo Inquérito Policial de 1996 constava reportagem que 

permitia localização do motorista do ônibus COMETA Josias Nunes de 

Oliveira. 
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Motorista Josias Nunes de Oliveira do ônibus COMETA e familiares, em entrevista 
de 1986 (Jornal do Brasil 02/11/1986. In: Inquérito Policial no. 273 da 89ª. Delegacia 
Policial de Resende-RJ, fl. 61). 

 

O testemunho do motorista do ônibus COMETA é o mais completo e 

fidedigno testemunho dos fatos, pois se trata de relato feito por motorista 

profissional, experimentado em tráfego rodoviário.  

O motorista Josias Oliveira é a única testemunha que acompanhou a 

trajetória do OPALA, desde o momento em que esse automóvel adentrou 

a rodovia Dutra no sentido Rio de Janeiro (após sair do Hotel VILLA-

FORTE), até o momento da colisão frontal com o caminhão. Esse 

condutor mostrou autocontrole ao participar do salvamento do condutor 

do caminhão e da tentativa de socorro às vítimas. Suas informações 

sobre a dinâmica do acidente são únicas e preciosas, e totalmente 

coerentes com os fatos constatados e com as análises técnicas:  
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 Informa que inicialmente era reduzida a velocidade do OPALA na via 

Dutra, quando foi ultrapassado pelo ônibus; 

 Revela que o automóvel iniciou a ultrapassagem do ônibus pela direita 

na curva que precede o trecho retilíneo onde galgou o canteiro e 

passou para a pista oposta;     

 Mantém uma única e coerente versão dos fatos em seu depoimento, 

desde os primeiros momentos após o evento até o fim da ação criminal 

em que foi inocentado; 

 Nega o abalroamento entre o ônibus e o automóvel. 

 Nega o excesso de velocidade do ônibus. Na curva precedente o 

ônibus trafegava com velocidade aproximada de 80 km/h quando foi 

ultrapassado pela direita pelo OPALA. A velocidade do ônibus de 80 

km/h alegada pelo seu motorista era a velocidade regulamentada no 

local e foi confirmada como velocidade possível pelos cálculos 

apresentados neste Laudo.  

 Nega ter se evadido do local: ficou comprovado que parou no local para 

prestar socorro ao motorista do caminhão e demais vítimas, fez a 

observação dessa parada constar da ficha de viagem do ônibus e 

parou no primeiro posto de polícia rodoviária que encontrou para 

informar sobre a colisão ocorrida na rodovia. 

O testemunho do motorista Josias Nunes de Oliveira era imprescindível 

e não se justifica o fato de não ter sido ouvido no Inquérito de 1996.  
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4. ANÁLISE DAS CONCLUSÕES TÉCNICAS DA 
COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE – CNV 

 

A Comissão Nacional da Verdade – CNV baseou-se nos Laudos do 

Instituto de Criminalística Carlos Éboli (e em seus anexos) para inculpar 

o condutor do ônibus COMETA e assim justificar a ocorrência do 

“acidente” que teria vitimado o ex-Presidente Juscelino Kubistchek e seu 

motorista Geraldo Ribeiro. 

As principais conclusões da CNV seguem reproduzidas, e devidamente 

contraditadas com base na técnica aplicável: 

 

“DO DESVIO DE DIREÇÃO” 
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(...) 

 

ANÁLISE: A CNV ignora as diversas correções de rota que 

levaram o automóvel OPALA a manter rota de colisão em direção 

ao caminhão. O OPALA primeiramente efetuou manobra de 

ataque em forçado ângulo de “trinta graus” para assim galgar o 

canteiro central sem risco de capotamento. Em seguida, corrigiu a 

rota e passou a trafegar pela contramão na pista oposta, pela faixa 

de rolamento da esquerda. O caminhão desviou para a direita e 

reduziu a velocidade, quando o OPALA desvia para sua esquerda 

e converge em direção à parte frontal do caminhão.  

 

“DA COLISÃO ENTRE O ÔNIBUS E O OPALA” 
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ANÁLISE: A CNV credita a ocorrência da colisão entre o ônibus 

COMETA e o OPALA ao “laudo” da Termomecânica. A 

imprestabilidade das conclusões desse “laudo” da 

Termomecânica foi demonstrada pelo Laudo Técnico do Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas – IPT/USP e reconhecida pela Justiça 

quando da absolvição do motorista do ônibus COMETA. 

Mais importante do que isso, demonstramos neste laudo que essa 

colisão entre ônibus e OPALA não ocorreu. Essa colisão foi 

pressuposta, e nunca comprovada, pelos peritos do ICCE, a partir 

de uma marca de atritamento pneumático atribuída à frenagem 

e/ou derrapagem do ônibus, mas que se trata de uma marca de 

desvio lateral (“quebra de asa”) de veículo pesado, dissociada de 

alegada frenagem / derrapagem em curva do ônibus (da qual 

inexiste prova).   

 

“DA DINÂMICA DO ACIDENTE” 

 

(...) 

 

ANÁLISE: A CNV adotou como correta a dinâmica do acidente 

constante dos laudos periciais do ICCE, sendo que restou 

demonstrado neste Laudo que estava equivocada e divorciada da 

realidade a dinâmica do acidente aventada nos laudos do ICCE de 

1976, repetida no laudo de 1996. 
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“DA AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL QUE INDIQUE OU SUGIRA 
A OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO DOLOSO” 

 

ANÁLISE: A CNV ignorou o desmantelamento do OPALA depois 

de guardado no pátio da delegacia de Resende/RJ, o que tornou 

impossível de ser feita a perícia solicitada em 1996 para apurar 

possível sabotagem mecânica, conforme demonstrado no item 

3.3.1 do presente Laudo. 

 

Considerando que: 

I. Restaram inequivocamente demonstradas as graves falhas 

técnicas dos Laudos do ICCE, em especial a causa do “acidente” 

atribuída à colisão primeira entre o ônibus da COMETA e o 

OPALA; 

II. O ônibus da COMETA não teve qualquer participação no alegado 

“acidente”; 

III. As conclusões da CNV se apoiaram em laudos imprestáveis do 

ICCE; 

Pode-se afirmar que as conclusões da CNV sobre as causas do 

“acidente” são imprestáveis, por apenas reproduzirem as conclusões 

dos Laudos do ICCE, demonstradas insubsistentes no presente Laudo. 
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5. CONCLUSÕES  

 
 
5.1. CONCLUSÕES COM BASE NOS ELEMENTOS 

TÉCNICOS DISPONÍVEIS  
 

O estudo do evento efetuado ao longo do Item 2 deste laudo, feito com 

base nos elementos técnicos contidos nos três laudos elaborados pelos 

peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli – ICCE, e com base no 

estudo das fotografias de alta resolução obtidas junto ao acervo de 

instituições como Jornal do Brasil, Globo e Agência Estado, baseou-se 

em avarias dos veículos envolvidos e dados do local dos fatos. 

Adicionalmente, o signatário do presente Laudo efetuou duas vistorias 

na Rodovia Presidente Dutra no local dos fatos, cujo traçado viário 

permanece semelhante à situação existente quando da ocorrência do 

evento (tendo, entre outras modificações, sido colocada barreira de 

concreto no canteiro central, e corrigido o defeito da declividade lateral 

existente à época dos fatos de falta de compensação da curva). Uma 

das vistorias foi intencionalmente feita na mesma época do ano e na 

mesma hora do ocorrido, para constatar as condições de iluminação 

natural e visibilidade possível dos condutores dos veículos envolvidos – 

automóvel OPALA e caminhão, e também do condutor do ônibus 

COMETA.  

Ficou demonstrado no Item 2 do presente Laudo que os laudos periciais 

elaborados pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli – ICCE em 1976 

(LAUDO DO ICCE – SEM NÚMERO – DE EXAME DE LOCAL DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTES. Ocorrência no. 136/76 de 
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22/agosto/1976; LAUDO DO ICCE no. 634566 DE EXAME EM LOCAL 

DE ACIDENTE DE TRÁFEGO – COMPLEMENTAR – de 

23/agosto/1976) e em 1996 (LAUDO DO ICCE no.1224169 

REFERENTE A ATENTADO OU SABOTAGEM NO OPALA DO EX-

PRESIDENTE. 19/julho/1996) apresentaram conclusões técnicas 

insubsistentes. 

O ônibus da Viação COMETA placas HX-2630/SP prefixo 3148 não 

estava trafegando com excesso de velocidade, e não teve qualquer 

participação causal nos fatos. O condutor do ônibus COMETA foi a 

principal testemunha de tudo o que ocorreu à sua frente, e parou 

imediatamente o ônibus para prestar ajuda humanitária ao envolvidos, 

tendo ajudado a retirar do caminhão o motorista sobrevivente.  

Excluída a participação do ônibus COMETA no evento, restou 

inexplicada pelos Laudos do ICCE e da CNV a causa da passagem do 

automóvel OPALA para a pista oposta, e também restou inexplicada a 

rota de colisão do automóvel, sem frenagem, apontada pelos peritos 

criminais do ICCE. Isso tudo ocorreu em trecho retilíneo, após o OPALA 

ter trafegado sem problema por duas curvas fechadas imediatamente 

precedentes. Essa questão central foi ignorada nos laudos do ICCE de 

1976 e de 1996.  

A trajetória do automóvel OPALA em rota de colisão contra o caminhão 

ficou registrada no croquis do Laudo do ICCE de 22/agosto/1976, sem 

qualquer marca de frenagem até a colisão frontal. Enquanto o condutor 

do veículo pesado (carregado com 30 toneladas) conseguia desviar 

para a direita e reduzir a velocidade (conforme afirmaram os peritos do 

ICCE), o muito mais ágil automóvel prosseguia em rota de colisão 
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frontal. Nem ante a iminência da colisão frontal o condutor do OPALA 

frenou emergencialmente. O desvio do OPALA para fora da pista ou sua 

frenagem emergencial se impunham como medida instintiva de 

sobrevivência.  

Os Laudos do ICCE registraram essas incoerências, mas não as 

estudaram, preferindo apontar uma causa que não se sustenta 

tecnicamente – contato não ocorrido do automóvel OPALA com o ônibus 

COMETA.  

O estudo da dinâmica da colisão efetuado ao longo do Item 2 deste 

Laudo não encontrou provas que pudessem comprovar a causa 

(humana ou mecânica) que levou o automóvel OPALA a trafegar na 

pista oposta em rota de colisão frontal com o caminhão, mas pôde 

demonstrar, sem qualquer dúvida, as graves inconsistências técnicas 

que comprometem as conclusões dos Laudos do ICCE de 1976 e de 

1996 e, consequentemente, as da CNV em 2014.  

A investigação sobre sabotagem no automóvel OPALA levada a cabo 

pelo ICCE em 1996 foi inviabilizada em razão do desmantelamento do 

automóvel OPALA, ocorrido enquanto estava guardado no pátio da 

Delegacia de Polícia de Resende-RJ. 

Os estudos levados a cabo em 1996 pelo ICCE nada concluíram quanto 

a sabotagem, mas serviram para comprovar que houve a perda das 

provas relevantes para o estudo dessa questão. 
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5.2. A TEORIA GERAL DO ACIDENTE – ENCADEAMENTO 
DE FATOS CORRELATOS À COLISÃO VEICULAR  

Os peritos do ICCE, analisando o local dos fatos e os veículos 

pretensamente envolvidos, inculparam pelo “acidente” o condutor do 

ônibus COMETA. Na versão oficial, o ônibus teria se chocado em alta e 

excessiva velocidade contra a traseira esquerda do automóvel OPALA 

que trafegava à sua frente, provocando o desgoverno do automóvel e sua 

passagem para a pista oposta, onde se chocaria frontalmente contra um 

caminhão com semirreboque. 

Restou demonstrado no presente Laudo que as causas do acidente 

apontadas pelos diversos Laudos do ICCE são insubsistentes. O ônibus 

não estava em excesso de velocidade, e não atingiu o paralama traseiro 

esquerdo do OPALA. Portanto, o evento, a partir dessa demonstração, 

fica sem causa definida. 

A compreensão dos fatores e causas de um acidente de trânsito não deve 

se limitar ao estudo de local e dos veículos, por mais importante que isso 

seja. O evento deve ser observado em seu todo, considerando fatores 

operacionais e condicionais agindo sinergicamente sobre fatores 

humanos, da via e dos veículos envolvidos, conforme ensina o “Traffic 

Accident Investigation Manual” (Northwestern University Traffic Institute. 

J. Stannard Baker e Lynn B. Fricke. IL. EUA. 1986).  

O resultado dessa abordagem completa do estudo de um acidente pode 

ser visto na figura seguinte, que denominamos “Teoria Geral do 

Acidente”. 
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TEORIA GERAL DO ACIDENTE (Apresentação na Escola Paulista da Magistratura 
– EPM e IBDS – Instituto Brasileiro do Direito do Seguro (EJZENBERG, S. 
18/junho/2004, adaptado do Traffic Accident Investigation Manual. J. Stannard Baker 
e Lynn B. Fricke, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA GERAL DO ACIDENTE 

FATORES OPERACIONAIS  

Seqüenciais 

FATORES CONDICIONANTES 

Simultâneos e Sinérgicos 

PLANEJAMENTO DA VIAGEM 

  Rota, recursos do veículo,   
  habilidade, conhecimento. 
  Velocidade x tempo. 

RISCOS E BENEFÍCIOS. 
 

 
 
 

RISCO DA VIAGEM 

ESTRATÉGIA DE CONDUÇÃO 

  Riscos potenciais. 
  Escolha de velocidade, 
  espaçamento, posição. 

SEGURANÇA 
 

SITUAÇÃO PERIGOSA 

TÁTICAS EVASIVAS 

  Percepção de risco real. 
  Decisão de manobra evasiva. 

  Desempenho da manobra. 

 RESULTADO 

FATORES 
VIA / 

AMBIENTE 

 

FATORES 

VEÍCULO 

 

ATRIBUTOS 

BÁSICOS 

Modificadores 

Temporários 

Permanentes 

SUCESSO 

VIAGEM 
CONTINUA 

FALHA 
ACIDENTE 

 

FATORES 

HUMANOS 
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A investigação do evento levada a cabo pelos Laudos do ICCE não incluiu 

a análise ampla e abrangente dos fatos correlacionados, nos termos 

propostos pela Teoria Geral do Acidente. 

Pela relevância e pertinência de diversos fatos devidamente 

documentados que se referem ao contexto da morte do ex-presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira e de seu motorista Geraldo Ribeiro, 

deve-se efetuar a análise do evento e de suas causas com o aspecto 

mais amplo possível. Porém essa investigação está prejudicada pela 

perda e destruição de provas materiais, conforme demonstrado no corpo 

do presente Laudo.  

No ANEXO VI – TEORIA GERAL DO ACIDENTE – FATOS 

CORRELACIONADOS À MORTE DO EX-PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK do presente Laudo estão listados em ordem cronológica 

os fatos (inclusive pregressos e posteriores) correlacionados ao evento 

que resultou na morte do ex-Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira. 

A mescla das conclusões técnicas do presente Laudo com os fatos 

correlacionados ao evento constantes do ANEXO VI, segundo a TEORIA 

GERAL DO ACIDENTE, refutam a hipótese assumida como verídica nos 

laudos do ICCE que apontam um acidente de trânsito como a causa do 

evento que resultou na morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira e de seu motorista Geraldo Ribeiro.  
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6. ENCERRAMENTO E RELAÇÃO DE ANEXOS 

 
Nada mais havendo a acrescentar, encerra-se o presente Laudo Pericial, 

que consta de 222 (duzentas e vinte e duas) folhas impressas e 

rubricadas, sendo a última datada e assinada, com seus anexos. 

ANEXO I –  LAUDO DO ICCE – SEM NÚMERO – DE EXAME DE 
LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTES. 
Ocorrência 136/76 de 22/agosto/1976  

ANEXO II –  LAUDO DO ICCE no. 634566 DE EXAME EM LOCAL DE 
ACIDENTE DE TRÁFEGO (COMPLEMENTAR) de 
23/agosto/1976 

ANEXO III –  LAUDO DO IC SÃO PAULO – LAUDO DE VISTORIA E 
EXAME DE TINTA - 1976-08-23  

ANEXO IV –  LAUDO DO ICCE no.1224169 REFERENTE A 
ATENTADO OU SABOTAGEM NO OPALA DO EX-
PRESIDENTE de 19/julho/1996 

ANEXO V –  Relatório da Comissão Nacional da Verdade – ANÁLISE 
DOS ELEMENTOS MATERIAIS PRODUZIDOS EM 
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