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0 presente trabalho tern por finalidade analisar, sob o aspecto cientffico, a 
viabiHdade do emprego de aeronaves em a goes Upicas de seguranga publica. Far
se-a urn breve hist6rico sabre a atividade aerea, a sua evolugao no mundo e no 
Brasil. Questoes inerentes ao Direito Administrativo e aos seus princfpios gerais, 
notadamente OS que dizem respeito a eficiencia, probidade, economia e 
responsabilidade do administrador publico, serao trazidas a discussao. 0 foco 
central da abordagem recaira sabre a aviagao policial no Estado de Santa Catarina 
no que tange aos procedimentos administrativos, mais especificamente sabre qual a 
melhor viabilidade institucional, operacional e principalmente economica: compra ou 
locagao de equipamento aeronautico para emprego nas operagC>es aereas de 
seguranga publica no Estado de Santa Catarina. 

Palavras-Chave: Administragao Publica. Otimizagao dos Recursos. Aviagao Policial. 
Santa Catarina. 



Abstract of the Monograph presented to the Universidade Federal do Parana and to 
the Academia Policial Militar do Guatupe, as part of the requirements to obtain the 
Specialist's Title in Public Safety. 

USE OF AIRCRAFTS IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC SECURITY: 
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Joao Luiz Botelho 
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Advisor: Professor America Augusto Nogueira Vieira, D. Sc. 

Program: UFPR/PMPR (Academia Policial Militar do Guatupe) accord 

The present study aims at analyzing, scientifically, the viability of employing 
aircrafts in typical security activities. A brief history of the air activity and its evolution 
in Brazil and around the world will be presented. Questions concerning the 
Administration Justice and its general principles, mainly the ones related to efficiency, 
probity, economy and the public administrators' responsibilities will be discussed. The 
main focus will be on the police aviation in the State of Santa Catarina, essentially 
the administration proceedings, and more specifically, the best instituional and 
economic viability: buying or renting aeronautic equipment in order to perform the 
Public Security air operations in the State of Santa Catarina. 

Word-keys: Public Administration. Optimization of the Resources. Police Aviation. 
Santa Catarina. 



"Aqueles que se enamoram somente da pratica, sem 

cuidar da teoria, ou melhor, dizendo, da ciemcia, sao 

como o piloto que embarca sem timao nem bussola. A 

pratica deve alicergar-se sobre uma boa teoria, a qual 

serve de guia a perspectiva; e em nao entrando por 

esta porta, nunca se podera fazer coisa perfeita nem na 

pintura, nem em nenhuma outra profissao". 

Leonardo da Vinci 
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1 INTRODUCAO 

As foryas policiais e de bombeiros no mundo e no Brasil cada vez mais se 

valem de novas tecnologias para cumprirem suas atribuigoes institucionais. Esse 

grande aporte tecnol6gico vern, notadamente, num momenta em que as expressoes 

de violencia assumem as mais variadas e complexas dimensoes. 

Urn dos recursos operacionais que vern sendo empregado de forma exitosa e 

o aeronautico: aviao, helic6ptero e ate mesmo ultraleves, este ultimo com algumas 

restrigoes legais e operacionais. A versatilidade e o alto poder de mobilidade desses 

recursos tern propiciado o salvamento de muitas vidas e o atendimento e apoio das 

mais variadas operagoes policiais. 

0 Estado pioneiro no emprego de aeronaves em agoes policiais foi Sao 

Paulo. No ano de 1919, a Forga Publica do Estado de Sao Paulo criou uma escola 

de avia98o e durante a decada de 20/30 empregou aeronaves em suas agoes. Ap6s 

a Revolu~o Federalista de 30, as aeronaves foram confiscadas pela Uniao e, 

somente a partir da decada de 1980, as pollcias dos Estados, diante da 

necessidade, passam a instrumentalizar suas agoes com o recurso aeronautico. 

Ocorre que, a partir desse momenta, evidenciaram-se as contingencias de suas 

atribuigoes institucionais que lhes impingiam a necessidade de utilizarem outros 

recursos, sendo o meio aeronautico muitas vezes o unico capaz de prestar urn 

atendimento de socorro ou de agao de seguranga com efetividade, quer em razao 

das dificuldades de acesso ao local e urgencia do atendimento, ou mesmo pela 

versatilidade nas operagoes policiais. 

Nossa inspira~o e paixao pela aviagao poHcial decorrem de termos sido 

pioneiros dessa atividade no Estado de Santa Catarina e, em particular, na Chefia 

de Tripulagao Operacional durante a Operagao Veraneio 1986/1987. 0 tema para a 

presente pesquisa academica intitula-se: "Emprego de aeronaves nas atividades 

de seguran~a publica: loca~ao ou aquisi~ao?" 

Dessa forma, o presents trabalho teve sua origem na questao: a viabilidade 

de emprego de aeronaves nas atividades de seguranga publica sob os aspectos 

operacional, economico e jurldico deve estar vinculada aos prindpios norteadores 

da Administragao Publica? 
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Sim, a estrutura de seguranga publica do Estado vern empregando aeronaves 

locadas em suas atividades, o que tern gerado custos que precisam ser reavaliados, 

tanto sob o aspecto operacional propriamente dito, como sob o aspecto do direito 

administrative. Neste ultimo caso, tendo como referencia alguns dos princlpios do 

regime jurfdico administrative constitucional, quais sejam: 

a) Supremacia do Interesse Publico sabre o Privado. 

b) lndisponibilidade, peta Administrac;ao, dos lnteresses Publicos. 

c) Principia da Finalidade. 

d) Principia da Razoabilidade. 

e) Principia da Proporcionalidade. 

f) Principia da Motivac;ao. 

g) Principia da lmpessoalidade. 

h) Principia da Responsabilidade do Estado par Atos Administrativos. 

i) Principia da Eficiencia. 

Par esse vies, a analise do presente trabalho diz respeito a viabilidade de 

aquisic;ao de aeronaves pela estrutura da Secretaria de Seguranc;a Publicae Defesa 

do Cidadao em Santa Catarina em substituic;ao as que atualmente operam num 

sistema de contrato administrative tipo "locac;ao". 

De urn lado, existem os aspectos positives sabre a locac;ao, com destaque a 

obrigatoriedade pela contratante de disponibilidade do equipamento aeronautico 

ininterruptamente e a encampac;ao pela contratada dos servic;os de manutenc;ao e 

de seu centrale. Par outre lado, aponta-se subliminarmente a questao dos altos 

custos do contrato de locac;ao, a dependencia da celebrac;ao de urn contrato e das 

formalidades decorrentes, a depend€mcia e a vulnerabilidade institucional par nao se 

ter uma freta aeronautica propria. 

0 trabalho e as analises se revestem de importancia peto seu aspecto 

inovador e propositivo, no sentido de que seu objetivo geral e o de apresentar de 

forma fundamentada e sustentada cientificamente reflexoes sabre possibilidades de 

modificac;oes no emprego de aeronaves policiais e de bombeiros em Santa Catarina, 

notadamente quanta ao tipo de vinculo: contrato ou aquisic;ao. 

Ao Iongo do seu desenvolvimento pretende-se apontar as peculiaridades 

operacionais e administrativas do emprego de aeronaves na estrutura de seguranc;a 
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publica em Santa Catarina, perpassando pela analise do tipo de equipamento 

aeronautico, missoes institucionais, custos, analise das ocorr€mcias atendidas, e 

temas surgidos e que transversalmente possam ser importantes para a discussao e 

anatise. 

Sendo assim, o presente trabalho ira demonstrar, a partir do conjunto de 

analises anteriormente apontadas, que a aquisi98o de aeronaves e op98o que 

atende tanto aos aspectos operacionais quanta as exigencias jurldicas norteadas 

pelos principios constitucionais/administrativos ja supramencionados, incluindo a 

questao da economicidade dos recursos publicos. 

Na estrutura<;ao do trabalho, no primeiro capitulo se fara urn breve hist6rico 

sabre a avia98o policial no Brasil e no mundo, levantando quais estados da 

federa~o sao operadores de aeronaves em agoes tfpicas de Seguran<;a Publica, 

com destaque para a avia<;ao policial em Santa Catarina, os resultados que tern sido 

obtidos, as vantagens e desvantagens de aeronaves sob o aspecto operacional. 

0 segundo capitulo ira se ater aos princlpios norteadores da Administra<;ao 

Publica como balizadores da decisao sabre o emprego de aeronaves, notadamente 

no que se refere a complei<;ao do ato administrativo: loca<;ao ou aquisi<;ao e suas 

implica96es. 

Ap6s essas analises, no terceiro capitulo se fara urn diagn6stico das 

ocorrencias que sao atendidas pelo Grupo de Radiopatrulhamento Aereo da Polfcia 

Militar do Estado de Santa Catarina e pela Polfcia Civil do Estado, numa analise geo

referenciada e por perlodos, demonstrando-se o custo x beneficia das opera<;oes, a 

utilidade/efetividade desses atendimentos e, a partir desses dados, apontar os tipos 

de equipamentos aeronauticos mais adequados para a execu<;ao dos atendimentos 

e de que forma poderia se fazer uma racionaliza<;ao/otimiza<;ao desses recursos e 

qual a frota ideal para atender as demandas de seguran<;a publica e defesa do 

cidadao no Estado. 

No quarto e ultimo capitulo a analise recaira sabre os val ores do contrato de 

loca<;ao das aeronaves no Estado de Santa Catarina para a estrutura da Polfcia 

Militar/Corpo de Bombeiros Militar e da Polfcia Civil, comparando-se com os custos 

estimados se as aeronaves fossem de propriedade do Estado, levando-se em 

considera<;ao os valores totais da opera<;ao, exceto o pagamento da tripula<;ao e 

hangaragem. 
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Nas consideragoes finais se trarao os resultados obtidos na pesquisa, 

apontando-se quais as alternativas indicadas para se melhorar os servigos das 

atividades policiais e de bombeiros que empregam aeronaves em suas agoes. 

0 metoda utilizado sera 0 dedutivo com pesquisa documental e analise de 

dados. 

Transversalmente espera-se que a pesquisa contribua com novos 

conhecimentos capazes de subsidiar agoes e decisoes que tornem mais 

racionalizadas e melhor exequfveis as atividades aeronauticas por parte de 

operadores publicos no ambito da seguranga publica. lsso porque ja e necessidade 

inarredavel o emprego desses recursos em apoio as agoes de Seguranga Publica, 

sem os quais nao se pode olvidar que fica comprometida a seguranga e a defesa do 

cidadao. 

As reflexoes produzidas com este trabalho vao alem do senso comum sobre 

questoes que dizem respeito a viabilidade do emprego de aeronaves em agoes de 

seguranga publica, pois se traduzem num meticuloso estudo sobre as possibilidades 

de operagao, normas administrativas que balizam a retina burocratica formal dos 

gestores e suas responsabilidades. Tudo no sentido de redundar em maior 

comprometimento com os direitos de cidadania e qualidade nos servigos prestados 

em favor da protegao e defesa do cidadao. 
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2 0 EMPREGO DE AERONAVES EM ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 

Os instrumentos de defesa das sociedades estiveram historicamente ligados 

a algum tipo de "estrutura" de poder e, nesse prop6sito de resguardar a paz e 

promover a seguranya, o homem se valeu de meios materiais: pedras, utensllios 

rusticos, area e flechas, catapultas, armas brancas, armas de fogo, carrogas, 

vefculos, e .... aeronaves. 

As novas tecnologias tern sido imprescindfveis no enfrentamento das novas 

modalidades de conflitos, muitas delas erigidas ao condao penal que diz respeito ao 

crime organizado, lavagem de dinheiro, alta incidencia criminal em conglomerados 

urbanos, desastres, enfim, diante de uma conjuntura polftica, economica e social que 

culmina na necessidade de controle social e intervengao do Estado, e que o 

emprego de aeronaves tern se mostrado urn meio eficaz nesse enfrentamento 

cotidiano, como veremos a seguir, iniciando com uma breve analise hist6rica. 

2.1 A AVIACAO: HISTORIA, EVOLUCAO E FUTURO 

Desde os tempos mais remotes os ceus despertam interesse e fascfnio nos 

homens, quer pela sua exuberancia e infinitude, ou pelo sentido enigmatico e 

emblematico da ab6bada terrestre, ou ainda pelo desejo de se langar sabre ele 

como aspiragao maxima de liberdade, de sonhar e "voar" como os passaros. 

Os primitives contemplavam a fumaga de seu fogo em comemoragoes e 

rituais, se inebriando com as imagens representadas nas sombras e significadas 

pela sua imaginagao, bern como invejavam os passaros em seus voos, inflamando a 

sua vontade de "subir aos ceus". 

Segundo Lenira Tabosa Pessoa, temos: 

Nos prim6rdios da Humanidade, o homem, sentado em volta das 
fogueiras, via a fumac;a evolar-se para os ceus. E. possivel que, 
naqueles momentos, haja nascido em seu intima o primeiro sonho de 
voar{ ... ] (PESSOA, 1992, p. 11) 

Nos conta a mitologia grega uma passagem entre Dedalo e seu filho icaro. 
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Dedalo, famoso arquiteto, teve sabre si a acusa<;ao deter assassinado seu 

sobrinho e discfpulo, Tales, lan<;ando-o do alto de urn rochedo. Acabou sendo 

banido de Atenas refugiando-se na llha de Creta, onde reinava Minos. No degredo, 

apaixonou-se pela escrava Naucrates de quem nasceu icaro. Quando icaro cresceu, 

inconformado com a prisao, engendrou uma fuga com seu pai , sabendo que isso 

somente seria possfvel pelos ares, dado o poderio naval de Creta. Foi entao que 

construfram dais pares de asas de penas coladas com cera de abelhas. (PESSOA, 

1992, p. 12) 

Fig 1. lcaro e Dedalo, por 
Charles Paul Landon 
Fonte: Wikipedia 

Fig 2. Queda de lcaro (detalhe), de Pieter 
Brueghel, 1558: icaro bate-se na agua e e ignorado 
Fonte: Wikipedia 

Por ocasiao do dia da "fuga" Dedalo recomendou a seu filho icaro que nao 

voasse muito alto, para que o sol nao derretesse a cera das asas. Mas icaro, ao 

al<;ar v6o, inebriado pelas paisagens, voou, voou mais alto e "perto do sol" teve suas 

penas derretidas, vindo a cair no mar e morrer. 0 pai de icaro, Dedalo, tendo mais 

prudencia e cautela, e voando de forma segura, conseguiu chegar a Sicilia. 

(PESSOA, 1992, p. 12) 

Muito embora lendaria, a hist6ria refor<;a a aspira<;ao humana em voar, o que 

vern a se tornar cada vern mais real com a ldade Media, notadamente com Leonardo 

da Vinci que passa a acreditar na ideia e iniciar na cria<;ao de projetos de maquinas, 

que permitissem ao homem "voar". Alias, foi Leonardo da Vinci , no seculo XV, quem 

primeiro teve a ideia de uma "maquina" que hoje concebemos como helic6ptero. 



Fig 3 e 4. Planta e maquete de "maquina voadora" de Leonardo da Vinci 
Fonte: Wikipedia 
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Numa breve digressao hist6rica, sabe-se que em 1783 os irmaos Jacques 

Etiene e Joseph Michel de Montgolfier lan<;aram na atmosfera o primeiro aer6stato 

da hist6ria da humanidade, ou seja, urn balao cativo. Prosseguiram com as 

experiencias no sentido de verificar se os ceus tinham condi<;6es de vida, e urn fato 

pitoresco registra isso: 

Surgiu, entao, a pergunta se a vida seria compativel com a altitude. 
Para responder a questao, os irmaos Montgolfier fizeram subir outre 
balao, levando urn carneiro, urn galee urn pate. Esse voo chegou a 
1.438 pes (432 metros) e durou 8 minutes. Ao serem trazidos de 
volta a terra, OS ' passaros, estavam bern. Apenas o gale apresentava 
urn ferimento na asa, mas testemunhas oculares afirmaram que o 
carneiro lhe tinha dado uma mordida antes da decolagem. Houve urn 
regozijo muito grande entre os que presenciaram essa experiencia, 
feita em Versalhes, na Fran~ . Era o dia 19 de setembro de 1783. 
(PESSOA, 1992, p. 14) 

Antes dos irmaos Montgolfier sabe-se, muito embora sem registros oficiais, 

apenas mediante cr6nicas, que em 1709 urn portugues, nascido no Brasil, 

Bartolomeu de Gusmao, a epoca colonial , fez urn v6o nao tripulado bern sucedido 

com urn balao de ar quente, mas o invento teria permanecido fora do solo a 20 

palmos e por apenas alguns instantes 1. 

Voar ja era posslvel e os experimentos continuaram, agora com a presenc;a 

humana a contemplar e se fascinar com a beleza dos ceus e das paisagens, numa 

nova revoluc;ao que, diminuindo as distancias, viria a transformar para sempre as 

relac;6es polfticas, comerciais, as comunicac;6es, a ciencia e, lamentavelmente, 

tambem a guerra. E que de todas as descobertas e inventos humanos, a que teve e 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.og > acesso em 20 de julho de 2007. 
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tern tido a maior repercussao ate nossos dias tern sido a aviagao, agora ja em busca 

intergalactica, de novas mundos, novas vidas, novas sonhos, novas ares. 

No seculo XIX surgem os planadores, aparelhos capazes de voar sem 

motorizagao, apenas com as forgas do vento. Em 1799 foi George Cayley, inventor 

ingiE3s, quem desenhou urn primeiro planador com urn espago para urn piloto 

manobra-lo. Segundo a wikipedia, "Cayley e considerado atualmente o fundador da 

ciencia fisica de aerodinamica, tendo sido a primeira pessoa a descrever uma 

aeronave de asa fixa". 

E a partir do ana de 1900 que os resultados praticos comegam a surgir com 

relagao a possibilidade de fazer uma aeronave que pudesse decolar e voar com 

meios pr6prios, e nesse contexte se destacam os lrmaos Wright. Sabe-se que 

"Orville Wrigth em 1903 tornou-se a primeira pessoa a voar em uma aeronave mais 

pesada que o ar, propulsionada par meios pr6prios"1
. A aeronave com que Orville 

voou era denominada Flyer. 

Fig 5. Foto do primeiro voo do Flyer em 17 de 
dezembro de 1903. 
Fonte: ALMOND, 2002 

Par essa epoca se tern notlcia de dais franceses, os irmaos Louis e Jacques 

Breguet, que constroem urn prot6tipo de helic6ptero e saem do solo par cerca de 5 

centimetres. Outro Frances, Paul Cornu, avanga no experimento e voa par 20 a 30 

centimetres do solo com uma maquina de "asas rotativas" . 

0 nome do brasileiro Alberto Santos Dumont merece o justa e distinto 

destaque na criagao de aeronaves. Esse entusiasta pela aviagao mudou-se 

juntamente com seu pai para Paris, Franga, onde teria despertada essa paixao, 

inicialmente construindo baloes ( o Bresil). 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 20 de julho de 2007. 
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Segundo Nilson Thome: 

Entre um consideravel numero de pioneiros, que no final do seculo 
passado e no infcio deste, empregando os mais curiosos tipos de 
aparelhos, nas mais diversas formas e maneiras, tentavam o voo 
independente, Santos Dumont destacava-se por suas seguidas, 
repetidas e insistentes tentativas e experiencias, muitas frustradas, a 
partir de baloes dirigfveis. (THOME, 1985, p. 11) 

Santos Dumont teve sucesso com alguns "equipamentos" e com outros nem 

tanto, pais inclusive sofreu alguns acidentes. Seu maior exito foi o v6o publico 

realizado em novembro de 1906, em Paris, com o famoso 14 Bis, percorrendo uma 

distancia de 220 metros. Segundo a Wikipedia: 1 

0 14-Bis, ao contrario do Flyer dos irmaos Wright, nao precisava de 
trilhos, catapultas ou ventos contraries para alc;ar voo, bern como 
teve muita cobertura da imprensa, de aviadores, e de organizac;oes 
de aviavao, e e por isso que este voo e considerado por varias 
pessoas como o primeiro voo bern sucedido de um aviao. Quando 
este voo foi realizado, o pouco conhecimento e o descredito dado 
aos voos dos lrmaos Wrigth pela mfdia internacional fizeram com que 
o 14-Bis fosse considerado entao pela mfdia francesa o primeiro 
aviao a decolar por meios pr6prios. 

Fig 6. 1° voo do 14 Bis realizado em 13 de setembro 
de 1906 por Alberto Santos Dumont 
Fonte: ALMOND, 2002. 

Esse fato nos e tambem historiado da seguinte maneira: 

Foi no Campo de Bagatelle, na Franc;a,a 23 de outubro de 1906, que 
Santos Dumont conquistou a Tac;a Archdeacon com o seu aparelho 
14-Bis ao voar a tres metros de altura, percorrendo a distancia de 60 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 20 de julho de 2007. 
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metros. 0 entao incrlvel feito foi confirmado dias depois, a 12 de 
novembro de 1906, quando usou o mesmo 14-Bis, ainda no 
Bagatelle, para veneer urn concurso instituldo pelo Aereo Clube da 
Fran<;a: voou 220 metros, a seis metros de altura, durante 21 
segundos. Estava inventado, testado e aprovado o aviao! (THOME, 
1985, p. 11) 

Alberto Santos Dumont e reconhecido como o inventor do aviao na maier 

parte do mundo, muito embora nos Estados Unidos da America haja resistencia com 

relac;ao a esse reconhecimento, sendo os irmaos Wrigth creditados por eles, como 

os primeiros a voarem urn aviao motorizado. 

Interessante a posic;ao de Peter Almond a respeito disso: 

Tuvieron que pasar tres aries hasta que se registr6 oficialmente el 
primer vuelo em Europa, pilotado por el brasilerio Alberto Santos 
Dumont, quien vol6 sabre suelo frances a bordo de otro planeador, el 
grotesco 14-bis, en noviembre de 1906. (ALMOND, 2002, p. 8). 

Nesse momenta surgem tambem avangos tecnol6gicos com relagao a outros 

equipamentos aeronauticos, com destaque para a construgao dos grandes diriglveis, 

em que o primeiro deles era muito mais capaz do que os avioes da epoca, o 

chamado Zeppelin, com grande capacidade de carga e de passageiros, cujo 

prot6tipo tinha 128 metros de comprimento e era impulsionado por motores tipo 

Daimler de 14,2 cv cada urn deles. Foi idealizado pelo conde alemao Ferdinand Von 

Zeppelin. 1 Urn desses dirigfveis, o Hildenburg, esteve no Brasil, e algum tempo 

depois sofreu urn grave acidente com muitas pessoas mortas. 

Fig 7. Diriglvel Zeppelin 
Fonte: Wikipedia 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 20 de julho de 2007. 
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Os dirigfveis se mostraram na sua epoca como urn meio revolucionario no 

transporte das pessoas entre as nac;6es. Apesar de suas serias limitac;6es de v6o, 

notadamente quanta a situac;6es climaticas, tinha razoavel capacidade de carga e 

mostrava-se ate mesmo como urn instrumento de ((glamour" para aqueles que 

tinham condic;6es de voar neles. 

Fig 8. Diriglvel Hildenburg, este ultimo em sobrev6o ao Rio de 
Janeiro. 
Fonte: Wikipedia 

Alem dos bal6es, dirigfveis, planadores e avi6es, outro tipo de equipamento 

aeronautico surge e e aperfeic;oado, o chamado aviao de "asas rotativas",ou mais 

comumente conhecido como helic6ptero. 0 primeiro v6o realizado par urn 

helic6ptero aconteceu no ana de 1907, na Franc;a, par Paul Cornu, conforme vista, 

muito embora seu usa pratico tenha ocorrido com a fabricac;ao do conhecido Focke 

FA61 , de fabricac;ao alema. 1 

No Brasil a primeira operac;ao com aeronaves ocorreu em Santa Catarina, em 

que o Ten Kirk do Exercito Brasileiro atuava em apoio as operac;oes terrestres 

durante a chamada Guerra do Contestado. 2 Lamentavelmente nesta mesma 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 20 de julho de 2007. 
2 Guerra do Contestado: "Contestado" era a designac;ao dada a campanha de repressao aos 
fanaticos do Contestado, levada a efeito entre 1911 e 1915 por forc;as federais e estaduais. Entre as 
causas dessa luta figuram a questao de limites entre os Estados do Parana e Santa Catarina, o 
abandono e atraso em que viviam os sertanejos, o afluxo de numerosos facinoras e foragidos da 
justic;a, que se infiltravam entre os trabalhadores da ferrovia Sao Paulo - Rio de Grande em 
construc;ao, e a presenc;a do anacoreta Joao Maria, o Monge, cuja fama de santidade envolveu a 
credulidade do sertanejo."(Enciclopedia Brasileira Globo. 133 Edic;ao. Volume IV. Porto Alegre: Editora 
Globo, 1974.) 
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opera<;ao o referido oficial veio a falecer no primeiro acidente aereo de que se tern 

registro na hist6ria do pais. 

Alias, na trajet6ria da avia~ao os acidentes tern feito parte dessa hist6ria, 

tendo de forma concorrente com sua evolu~ao ocorrido uma serie de preocupagoes 

nesse sentido, visando preservar danos humanos e materiais. Muito embora, sabe

se que por mais que sejam aperfei~oados , o maquinario aeronautico nao e 
"infallver'. 1 

Fig 9. Fotos de Combatentes da Guerra do Contestado, tendo em 
destaque o Ten Kirk (Oficial Aviador) e Ernesto Dariolli (Aviador), e 
ao fundo a aeronave que participou das opera~oes em combate. 
Fonte: 0 Contestado, 1987. 

No Brasil , durante a chamada "Guerra do Contestado": 

De inicio, o concurso da avia~ao seria empregado apenas em v6os 
de reconhecimento. Este era o esperado. 0 que foi tambem 
confirmado, depois, por Herculano Teixeira de D 'Assun~ao : A 
avia~o foi considerada como um precioso auxiliar para o serviyo de 
reconhecimento nos sert6es do Contestado, embora as continuadas 
e extensas florestas, altas e cerradas, constituissem serios 
empecilhos as aeronaves, por aquelles logares. (THOME, 1985, p. 
46) 

1 Segundo Giovani de Paula, na monografia intitulada "Seguranc;a de Voo e Ac;ao Policial": "0 
crescimento da aviac;ao enseja a articulac;ao de mecanismos que tornem o transporte aereo mais 
seguro. o numero de incidencia repetitivo de fatores contribuintes nos acidentes aeronauticos alertam 
para a necessidade de se estabelecer mecanismos de prevenc;ao, inserindo-se nesse contexto a 
estrutura Policial Militar e Policial Civil." 
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No cenario internacional, a partir da decada de 20 do seculo passado a 

avia98o sofre significativos avan9os, servindo como meio de transporte aereo e 

servi90s postais, ampliando-se as rotas aereas, a ponte de em 1927 o americana 

Charles Lindenbergh efetuar o primeiro voo de cruzamento do atlantica num aviao 

monomotor, voando de Nova lorque a Paris. Com isso crescia e se desenvolvia a 

avia9ao quebrando fronteiras, aproximando pessoas e povos. 

Mas, a avia9ao tambem foi e vern sendo empregada em guerras, o que 

decerto, se de urn lado demonstrou a destemperan9a humana, par outre contribuiu 

tambem no desenvolvimento tecnol6gico. Senao vejamos: 

Nao muito tempo depois de ter sido inventado, o aviao passou a ser 
usado para servi9os militares. A tecnologia dos avioes avanyou 
bastante durante a primeira guerra mundial. Logo no come9o da 
guerra, avioes ainda carregavam apenas uma pessoa, o piloto, mas 
logo muitos deles tomaram-se capazes de carregar urn passageiro 
extra. Engenheiros criaram motores mais poderosos, e criaram 
aeronaves cuja aerodinamica era sensivelmente melhor do que as 
aeronaves pre-guerra. Para efeito de compara9ao, no come9o da 
guerra, OS avioes nao passavam de 110 km/h. No final da guerra 
muitos ja alcan~vam 220 km/h ou ate mais. 1 

Os anos entre 1918 e 1939 sao conhecidos como os anos de ouro da 

avia9ao, notadamente em razao do seu desenvolvimento. As tecnologias favoreciam 

a constru98o de avioes melhores, com maier autonomia de voo, capazes de voar em 

maiores altitudes e com mais velocidade, alem de mais seguros. E. nesse perfodo 

que surgem tambem os motores "a jato", ou seja, sem helices e com principia de 

funcionamento baseado na a9ao e rea9ao, portanto com caracterfsticas tecnicas, 

com destaque para a leveza e potencia util muito mais vantajosa com rela9ao aos 

antigos avioes com motores a pistao. Neste perfodo tambem sao desenvolvidos os 

avioes com motores chamados "turbo-helice". 

Com rela9ao as aeronaves de asas rotativas, os helic6pteros, podemos citar: 

[ ... ] o primeiro voo de um helic6ptero completamente controlavel 
foi demonstrado por Hanna Reistsch em 1937 em Berlim, 
Alemanha. No inicio dos anos 40, Igor Sikorski esteve na base 
do aparecimento do Sikorski R4. Em 1946, foi lanyada a produyao 
do Bell 478, que atingia uma velocidade de 140 Km/h, com duas 
pessoas a bordo. Entretanto, nos fins dos anos 50, os helic6pteros 
comeyam a especializar-se e a desenvolver-se, atingindo 
velocidades de 260 km/h, com ate 44 lugares.2 (grifo nosso) 

1 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 20 de julho de 2007. 
2 Fonte: http//pt.wikipedia.org > acesso em 01 de agosto de 2007. 
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Pela sua versatilidade e caracterfsticas operacionais, como por exemplo, o 

chamado "v6o pairado" e necessidade de pequenos espagos para pousos e 

decolagens, o helic6ptero tern se mostrado um equipamento de alta capacidade em 

operagoes tfpicas de seguranga publica, desde aos atendimentos de socorro publico 

as operagoes policiais propriamente ditas. 

A evolugao das aeronaves tipo helic6pteros, tambem chamadas de "asas 

rotativas" em razao das suas "pas" funcionarem como asas, tem possibilitado a sua 

utilizagao nas mais variadas areas alem do transporte e seguranga publ ica, como 

por exemplo nas Forgas Armadas, como instrumento de vigilancia e combate, em 

empresas privadas que trabalham com geoprocessamento do solo, em fiscal izagao 

de fiagao de energia eletrica, em transporte de cargas externas ou monitoramento 

ambiental. 

Agora, nao se pode olvidar que o campo da seguranga publica tern se 

demonstrado como urn dos mais ageis e eficazes recursos. 

Fig 1 0 e 11. Operay6es com helic6pteros 
Fonte: ALMOND, 2002. 

Ja a era do jato implicou entao na transposigao de barreiras, mudando 

significativamente a hist6ria da aviagao civil. 

Avioes que se destacaram, por exemplo, foram o Concorde, ja inoperante, 

mas que fez parte de uma era dos chamados v6os comerciais supers6nicos. 
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Sabre a transposi~ao da barreira do sam: 

Ha 60 anos, o pilate Chuck Yeager desfazia urn mite. Ao acelerar seu 
Bell XS-1 a mais de 1226 km/h, ele rompeu a imaginaria barreira do 
sam. [ ... ]A da 11 Guerra Mundial e maier pilate de testes da hist6ria 
da for9a aerea dos Estados Unidos, o hoje general Charles "Chuck" 
Yeager continua voando aos 84 anos nos mesmos P-51 Mustang, 
que em 1944, com apenas 21 anos, ele pilotou nos ceus da 
Alemanha, derrubando 11 inimigos, sendo cinco numa (mica missao. 
[ ... ] Ainda se duvidava se isso seria posslvel naquele 14 de outubro 
de 1947, quando, 15 mil metros acima do deserto da California, 
Chuck Yeager soltou o XS-1 do bombardeiro 8-29 que o rebocava e 
acelerou. Com sua asa em V, que reduz o arrasto, a forma 
aerodinamica de uma bala de metralhadora e urn motor a jato capaz 
de produzir potemcia necessaria, o XS-1 tinha as inovay<)es 
fundamentais para superar finalmente a velocidade do sam. (Diario 
Catarinense, Caderno Especial, p. 3, de 29 de outubro de 2007) 

Destaca-se tambem o exito do Boeing 707, conhecido no Brasil como 

"sucatao" e ex-integrante da frota presidencial, foi o primeiro modelo a rea~ao a ser 

usado nos Estados Unidos e surgido no ano de 1954, que representou novos rumos 

para a aviagao. A partir daf surgem outras aeronaves como o Boeing 7 47, maior 

aeronave da aviagao comercial do mundo, ate recentemente a empresa Airbus 

langar o A-380, ainda em fase de testes mas que passou a ser o maior aviao de 

passageiros do mundo, com 73 metros de comprimento, 79,75 metros de 

envergadura (largura entre ponta das asas) 24,1 metros de altura, peso vazio de 308 

toneladas e tendo capacidade para 555 passageiros em sua versao standart ou 850 

passageiros na versao dos assentos em classe turfstica. 

Fig 12. Concorde 
(supersonico de passageiros) 
Fonte:Wikipedia 

Fig 13. A-380 Maier aviao de passageiros 
do mundo 
Fonte: Wikipedia 

A corrida espacial iniciou com a chamada "guerra fria", e hoje as novas 

tecnologias na busca de "novos mundos" adquirem contornos que vao alem da 

dimensao belicista, muito embora esta esteja ainda presente como no caso da atual 
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discussao sabre o escudo antlmlsseis a ser instalado na Europa pelos norte

americanos e que tern sido rechac;ado pela Russia, mas os horizontes se abrem 

para outras perspectivas, como o turismo espacial , defesa contra aster6ides, 

descoberta de vidas em outros planetas, enfim, desperta-se para a necessidade o 

usa das novas tecnologias em term as de "v6o", que se coadunem com a propria 

necessidade de sobrevivencia futura da humanidade. 

Fig 14. "Onibus" espacial 
Fonte: Wikipedia 

Fig 15. Lan~amento em Cabo 
Canaveral (EUA) 
Fonte: Wikipedia 

Essas considerac;oes iniciais visam tao somente apresentar e contextualizar o 

tema sabre as possibilidades das novas tecnologias no campo da aviac;ao e, no que 

tange ao contexto deste trabalho de pesquisa academica, tera par escopo 

demonstrar a amplitude de possibilidades do recurso aeronautico nas mais variadas 

dimensoes da a<;ao humana, mais especificamente na area da seguranc;a publica e 

defesa do cidadao, que passaremos a tratar a seguir. 

2.2 0 EMPREGO DE AERONAVES EM ACOES TiPICAS DE SEGURANCA PUBLICA 

As aeronaves de asas rotativas, os helic6pteros, passaram a ter cada vez 

maior importancia no mundo moderno, e varios foram os motivos para isso desde a 
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questao da facilidade do transporte diante do caos das vias terrestres, acessibilidade 

a locais remotos e de diffcil topografia, rapidez e notavel potencial de mobilidade. 

A Revista Aviao Revue nos adianta: 

0 Brasil ocupa hoje uma posiyao de destaque no cenario mundial 
quando o assunto e asas rotativas. De acordo com dados da 
Abraphe - Associayao Brasileira de Pilotos de Helic6pteros -, em 
2007 0 pais detem a setima maior frota civil , ficando a frente de 
importantes nayoes, como Alemanha, ltalia e Russia . 
Nos ultimos 10 a nos, o crescimento dessas aeronaves em todo o 
mundo foi exorbitante. Em 1996, o Brasil contava com 547 
helic6pteros. Hoje eles sao mais de 1040. (Revista AVIAO REVUE, 
setembro 2007, pp. 54-55). 

E notavel a distribui9ao da frota de helic6pteros no Brasil por regiao e Estado, 

conforme nos mostra a tabela abaixo: 

Frota por regiao e Estado 
Estado 

SUl 
93- 90/o 

NOROESTE 
63 - 6% 

784- 75o/o 

Fig 16. Frota de helic6pteros por regiao e Estado 
Fonte: Revista Aviao Revue, setembro/2007, p. 55 

Sao Paulo 
Rio de Janeiro 
Mina'> Gerais 
Distrito federal 
Santa Catarina 
Parana 
Ceara 
Rio Grande do Sui 
Goias 
Pernambuco 
Para 
Espirito Santo 
MaLo Grosso 
Mato Gr o do Sui 
Amazonas 
Bahia 
Roraima 
Maranhao 
RondOnia 
Alagoas 
Rio Grande do Norte 
Sergipe 
Amapa 
Tocantins 
Total 

Helicoptero 
467 
202 
105 
42 
35 
35 
27 
23 
20 
18 
12 
10 
8 
7 
7 
7 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

1.049 

E a hist6ria do emprego de equipamentos aeronauticos em opera96es tfpicas 

de policia e de bombeiros teve inlcio em meados do seculo passado, tendo como 

pals percussor os Estados Unidos, com destaque para o Departamento de Polfcia de 

Nova lorque e o Departamento do Condado de Los Angeles. 

Ocorre que as caracterfsticas dessas regioes, como o relevo, a densidade 

populacional , a extensao e topografia do terreno aliado a quest5es sociais, dentre 
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outros aspectos, favoreciam a ocorrencia de muitos delitos, principal mente os furtos, 

o que tornava na maier parte dos casas infrutlferas as a<;6es policiais realizadas 

pelos meios terrestres, daf a recorrencia ao emprego de aeronaves nessas a<;6es. 

E a primeira aeronave de asas rotativas a ser empregada em opera<;6es 

policiais, pelas suas excelentes caracterfsticas operacionais, foi o conhecido Bell 47 

G, conforme figura abaixo: 

> acesso em 15 de a osto de 2007 

Dada a sua versatilidade e nfvel de operacionalidade, essa aeronave passou 

a ser empregada pelas polfcias tambem em miss6es de socorro publ ico, e nao 

apenas em miss6es de patrulha policial , inclusive no auxflio a combate a incendios 

em areas montanhosas. 

As For<;as Armadas Americanas empregaram esse mesmo equipamento na 

guerra da Coreia e do Vietnam em miss6es de socorro e misericordia, e no Brasil 

foram empregadas ate infcio da decada de 90 pela For<;a Aerea Brasileira. Apenas 

para acrescentar, a Polfcia Militar do Estado de Minas Gerais empregou esse tipo de 

equipamento no infcio de suas a<;6es operacionais e na forma<;ao de pilotos ate o 

ana de 1998. Algumas escolas de pilotagem ainda hoje utilizam o famoso "Bell 47'', 

conhecido como o helic6ptero "bolha" pelo seu design. 

Com o aperfei<;oamento das aeronaves de asas rotativas e o surgimento de 

helic6pteros com motores a rea<;ao em substituigao aos antigos, com motores a 

pistao, a avia<;ao policial tornou-se mais segura, pais reduziu-se significativamente o 

risco de panes em motores e de acidentes. 
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Outros pafses tambem passaram a incorporar essa nova filosofia de atuac;ao 

policial , o emprego do apoio aereo, entre os quais destacamos a Franc;a em 1954, 

que contava com urn Bell 47 e ja em 1957 contava com 12 aeronaves, o Mexico que 

em 1993 contava com aproximadamente 100 aeronaves, o Chile que criou em 1948 

o "Club Aereo de Carabineros de Chile" que atualmente possui uma frota de 12 

helic6pteros BO 105 e 01 helic6ptero BK 117, mode los semelhantes ao da figura 

a baixo. 

Fig 18. Canadian Coast Guard 80 105 
Fonte: Wikipedia 

Fig 19. German Police- BK 117 
Fonte: Wikipedia 

Destarte, as contingencias do mundo moderno e a sociedade do risco fazem 

com que cada vez mais as estruturas responsaveis pela seguranc;a publica busquem 

novas tecnologias para fazer frente as inumeras possibilidades de eventos, da 

criminalidade aos atos de terrorismo, desastres naturais e humanos, tendo sido 

demonstrado que o equipamento aeronautico e urn dos grandes aliados nessa 

"batalha" em favor da vida. 

Portanto, o emprego de equipamento aeronautico em operac;oes tlpicas de 

poll cia e de bombeiros ja e uma necessidade disseminada mundo afora, podendo-se 

afirmar ate mesmo de sua imprescindibilidade em muitas situac;oes em que outros 

meios convencionais mostram-se hipossuficientes para se efetuar os atendimentos. 

2.3 TIPOS E MODELOS DE AERONAVES PARA EMPREGO EM ACOES DE 

SEGURANCA PUBLICA 

As peculiaridades das ac;oes em seguranc;a publica, que vao desde ac;oes de 

prevenc;ao, repressao e controle da criminalidade, ate as ac;oes de socorrimento 
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publico, enseja todo urn aparato humano e de infra-estrutura fisica e tecnol6gica que 

faya frente as crescentes demandas e necessidades humanas, nesse contexto se 

insere o equipamento aeronautico. 

Mas afinal, de qual equipamento aeronautico se esta referindo? 

Nessa analise perpassa uma serie de questoes referentes ao tipo de 

operat;:ao, condit;:oes climaticas, espat;:o territorial, topografia da regiao, tipo de 

missao, analise do geoprocessamento referenciado de ocorrencias. 

Assim, muito embora o recurso aeronautico que tern se mostrado mais 

eficiente seja o de asas rotativas, ou seja, o helic6ptero, avioes tambem tern sido 

empregados com sucesso em varias missoes tfpicas de segurant;:a publica. 

Com relat;:ao a caracterfstica dessas aeronaves, em missoes de salvamento, 

por exemplo, as condit;:oes ideais mfnimas e de urn equipamento de media porte, 

com potencial de carga util capaz de transportar seis pessoas, muito embora uma 

operat;:ao possa ser efetuada, em casas extremos, com aeronave somente com urn 

passageiro e urn tripulante, caso do famoso Bell 47, conforme ja vista. 

lmporta perceber que o recurso aeronautico pode ter multiplas caracteristicas 

e configurat;:oes e que, portanto, o operador devera sopesar, dentre outras, 

destacadamente a relat;:ao custo x beneffcio para otimizar seu emprego, sem que 

isso venha a prejudicar o aspecto da segurant;:a de voo. 

Dessa forma, uma aeronave de asa fixa - aviao - e de pequeno porte, com 

capacidade para apenas dois tripulantes pode ter a mesma eficacia com muito mais 

economia que urn equipamento de media porte em operat;:oes de natureza 

ambiental, de radiopatrulhamento ostensive de transito rodoviario, de levantamento 

de areas de desastres naturais, ou outras que se referem a vigilancia e/ou 

levantamentos. 

As imagens muitas vezes "fa lam por si", razao pel a qual selecionamos 

operadores publicos com seus tipos de equipamento e configurat;:oes no mundo, no 

Brasil e em Santa Catarina: 



Fig 20. Helic6ptero de Resgate 
Fonte: http://br. fotolia.com/search. 
php?offset=4&ca=006002002&k 

Fig 22. Helic6ptero da PMSC 
Fonte: PMSC/GRAER 

Fig 21. Helic6ptero Marinha do Brasil 
Fonte: Wikipedia 

I Fig 23. Helic6ptero da PMSP 
Fonte: PMSP 
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2.4 OPERADORES DE AERONAVES EM AC0ES DE SEGURANCA PUBLICA NO 

BRASIL E EM SANTA CATARINA 

As necessidades no campo da Seguran«;a Publica fizeram com que a 

partir da decada de 70 se retomasse a utiliza«;ao e emprego de aeronaves em suas 

a«;6es. Essa necessidade decorreu de grandes desastres como os incendios nos 

Ediffcios Andraus e Joelma em Sao Paulo, enchentes e secas pelo pafs afora, aliado 

ao crescente e cada vez mais acintoso lndice de violencia e de criminalidade. 

A Coordenadoria Geral de Opera«;6es Aereas - CGOA - juntamente com o 

Servi«;o Aereo Policial , no Rio de Janeiro, foram os 6rgaos precurssores, criados na 

decada de 70, no emprego de helic6pteros nas atividades policiais e de defesa civil 

no Brasil. A partir desse momenta outras institui«;6es passaram a despertar para a 

importancia desse recurso em suas a«;6es. 
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Tanto em miss6es de polfcia como de bombeiros, o helic6ptero tern se 

mostrado urn equipamento muitas vezes imprescindivel, quando outros recursos nao 

conseguem atingir os mesmos resultados e com a mesma e, muitas vezes, 

necessaria eficiencia e rapidez. 

Atualmente as aeronaves utilizadas em seguran<;a publica estao assim 

distribuidas pelo pals: 

Estado Entidade Frota 
Alagoas Gabinete Militar * 01 - Bell 206L 

Amapa Sec. Seg. Publica *** 01 -AS 350BA 
Bahia Pollcia Militar 02- AS 350B2 02 - AMT 200SO (AF) 

Polfcia Militar 01 -AS 350B 01 -AS 350B2 (Detran- Opera com a PM) 
Brasilia Bombeiro Militar 01- EC 135 01 - Cessna 210 (AF) 

Policia Civil 01- AS 350B2 01- AS 350BA 
Ceara Pollcia Militar 01- HB 350B 02 -AS 350B2 

Espirito Santo Policia Militar 01- AS 350B2 01- BK 117C1 

Maranhao Sec. Seg. Publica 02- Bell206 02 - Cessna 210 (AF) 

Mato Grosso Policia Militar 
01- AS 350B2 01 - Cessna 210 Cinturion 

01- HB 350B * 01 - Cessna 210 Cinturion 

M. G. do Sui Policia Militar 
02 - Cessna 210 (AF) 01 - Cessna 185 (AF) 02- EMB 110 (AF) 

01 - EMB 810 (AF) 01 - Beechcraft 58 (AF) 

Polfcia Militar 06 -AS 350B2 01 - King Air (AF) 02 -AS 350B2 

Minas Gerais Policia Civil 
02- AS 350B2 01 - EMB 721 B (AF) 
01 - EMB 110 (AF) ** 01 - C182 (AF) 

Bombeiro Militar 01 - Cessna 210 (AF) * 01 -AS 35062 (Helic6ptero comprado esperando entrega) 

Para Polfcia Militar 01 -AS 350B2 02- AMT 200S (AF) 

Pernambuco Policia Militar 01- AS 350B2 

Polfcia Militar 03 -AS 350B2 01 - Baron 58 (AF) 

Bombeiro Militar 
02- AS 350B2 01 - AT802F (AF) * 01 - MK2 Corsario (AF) 

Rio de janeiro * 01- AS 350BA 01 - MK2 Corsario (AF) 

Polfcia Civil 01 -AS 350B3 01- AS 350BA 

Coo. Mil Gab. Civil 01 - S76 02- AS 350BA * 01- AS 355 

R. G. do Norte Sec. Seg. Publica 01- AS 350B2 

01- MD 500E 01 - EMB 710 (AF) 01 - EMB 810 (AF) 

R. G. do Sui Brigada Militar 
01- AS 350BA 01 - AMT 600 (AF) 01 - BE 35 (AF) 
01- HU 30C 01 - PA 23 (AF) 01 - EMB 711 (AF) 
01- HU 30CB 02- AMT 200 (AF) 

Rondonia Policia Militar * 01 - R22 (indisponfvel desde 1997) 

Santa Catarina 
PoHcia Militar *** 02 - AS 350B ** 01 - Corisco (AF) (Em manuten9ao) 

Policia Civil *** 01 - R 44 

Polfcia Militar 
01- AS 350B 07 -AS 350B2 01 - BE 36 (AF) 

Sao Paulo 01- AS 350BA 02 - C21 OL (AF) 01 - EMB 810 (AF) 

Polfcia Civil 01- AS 355 01- HB 50B 01 -AS 350BA 

Sergipe Policia Militar *** 01 -AS 350B2 (rescindido o contrato e em processo de loca9ao) 

* Aeronaves fora de opera9ao ** Aeronaves operadas sobre condi9oes de tiel depositario *** Aeronaves locadas 
Atualizado em setembro de 2007. 
Helic6pteros: 64 
Avioes: 32 
Experimentais: 07 
Total: 103 aero naves 
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Somente para exemplificar e reforgar ainda mais sabre a sua importancia nas 

atividades de seguranga publica, o meio aeronautico chegou a ser utilizado a partir 

da decada de oitenta em algumas ag6es do crime organizado para resgatar presos, 

sendo o mais famoso case, a tentativa de resgate do famoso traficante do Rio de 

Janeiro conhecido como "escadinha". Essa tentativa terminou num acidente no 

interior do presidio com a morte do pilate da aeronave, que inclusive era conhecido 

como Cmt "Frias", que havia participado da primeira operagao com aeronaves em 

Santa Catarina, na Opera gao Veraneio de 1986/1987. 

As caracterfsticas do Brasil , pals tropical , de extensa faixa litoranea, de urn 

lade com muitas matas, florestas e regi6es protegidas ambientalmente, e par outre 

com grandes conglomerados urbanos fez com que a freta tivesse tambem uma 

diversificagao, conforme quadro apresentado acima. 

Em Santa Catarina, o 6rgao precurssor na atividade de aviagao policial e de 

bombeiros foi a Policia Militar, isso nos ides dos anos 80, em que se efetuou a 

locagao de uma aeronave tipo Bell 206 - Jet Ranger, durante a chamada "Operagao 

Veraneio" que se desenvolve no Estado de Santa Catarina sazonalmente, durante o 

perlodo de verao, em que ocorre um grande afluxo de turistas ao literal do Estado. 

Dado o exito dessa operagao, que inclusive contou com esse pesquisador 

como chefe das equipes de tripulantes operacionais, se fortaleceu a importancia de 

se ter o recurso aeronautico em apoio as ag6es de policia e de bombeiros. 

Abaixo, algumas fotos da epoca: 

Fig 24. Helic6ptero PMSC 
Fonte: PMSC 

Fig 25. Helic6ptero PMSC 
Fonte: PMSC 



I Fig 26. Helic6ptero PMSC 
Fonte: PMSC 
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Nos anos seguintes passou-se a alugar aeronaves durante o verao- Opera<;ao 

Veraneio - e a partir do a no de 1996 as aeronaves ( duas) passaram a permanecer o 

ano inteiro disponfveis para atua<;ao em missoes de socorro e de polfcia. Cria-se o 

Grupamento de Radiopatrulhamento Aereo da Policia Militar do Estado de Santa 

Catarina, que hoje possui duas bases operacionais, uma em Florian6polis e outra 

em Joinville, com potencial de mobiliza<;ao para todo o Estado de Santa Catarina. 

No proximo capitulo trataremos sabre os princfpios norteadores da 

Administra<;ao Publica que possam dar sustenta<;ao e legitimidade a decisao sabre o 

emprego de aeronaves, notadamente quanto a forma de contrato: compra ou 

loca<;ao. 
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3 OS PRINCiPIOS NORTEAOORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA COMO BALIZADORES 

DA DECISAO SOBRE EMPREGO DE AERONAVES: AQUISICAO OU LOCACAO 

No capitulo anterior, alem de urn escor9o sabre a hist6ria da avia~o, 

apresentou-se e dimensionou-se o emprego de aeronaves em a96es de seguran98 

publica. Neste capitulo trataremos das questoes jurfdicas correlatas ao tema. 

A administra9ao publica tern despontado como atividade tfpica do Estado, 

imprescindlvel a realiza~o de suas finalidades nas mais diferentes areas, dentre as 

quais cita-se a saude, educa~o, habita~o, infra-estrutura urbana e rural, meio 

ambiente e a Seguran~a Publica. 

Com a evolu9ao do chamado "Estado Liberal Moderno", os instrumentos 

balizadores das atividades da Administra~o e de seus agentes tern limitado a 

discricionariedade administrativa, ou seja, ao administrador incumbe o respeito a urn 

conjunto de princfpios e regras cuja infra9ao podera leva-lo a responsabiliza~o 
inclusive no espectro penal. 

Disso decorre a necessidade em se fazer uma analise sobre os Princlpios 

Norteadores da Administra9ao Publica no que tange a viabilidade do contrato 

administrative de loca9ao de aeronaves a luz do Direito Administrative_ 

3.1 0 REGIME JURlDICO ADMINISTRATIVO 

A Administra9ao Publica atua como urn sistema denominado Regime Juridico 

Administrative, o qual possui uma serie de especificidades que visam a urn tempo 

tornar mais celere e efetiva a presta9ao do Estado ao administrado e por outro 

relevar juridicamente suas a96es submetendo-as ao campo do Direito Publico 

denominado Direito Administrative. Sob esse aspecto o regime jurfdico 

administrative tutela urn dos interesses mais legftimos da sociedade: a presta9ao 

dos servi9os publicos. 

A especificidade desse campo do Direito Publico se desdobra em dois 

princfpios fundamentais: 

a) o da supremacia do interesse publico sabre o privado; 

b) o da indisponibilidade, pela administra~o, dos interesses publicos. 
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0 Principia da Supremacia do Interesse Publico Sabre o Privado faz decorrer 

uma serie de consequencias faticas e jurfdicas, a medida em que releva a urn 

primeiro plano o interesse das coletividades nas rela<;oes entre o poder publico e o 

administrado. 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello, esse principia: 

Significa que o Poder Publico se encontra em situa<;ao de autoridade, 
de comando, relativamente aos particulares, como indispensavel 
condi<;ao para gerir os interesses publicos postos em confronto. 
Compreende, em face da sua desigualdade, a possibilidade, em 
favor da Administra<;ao, de constituir os privados em obriga<;oes por 
meio de ato unilateral daquela. fmplica, outrossim, muitas vezes, o 
direito de modificar, tambem unilateralmente, rela<;oes ja 
estabelecidas. (MELLO, 1999, p. 31) 

Ocorre que o Estado na busca da realizac;§o do bern comum nao cede a 
vontade ou a disposi<;ao criada por particulares ou por outras entidades, pais o 

regime jurfdico a que se subordina e o de Direito Publico, que lhe da prerrogativas 

muito mais amplas para que possa exercer sua func;§o administrativa. 

Esse principia, par si s6, limita a a<;ao do administrador publico e de seus 

agentes, buscando-se evitar a confusao entre o publico e o privado, catalisando os 

esfor<;os da administra<;ao em favor de "todos" e nao de "alguns". 

Com rela<;ao ao Principia da lndisponibilidade pela Administra<;ao dos 

lnteresses Publicos, implica em que nao se podera dispor de bens ou interesses do 

administrado em favor de particulares segundo urn mero ato de vontade e sem 

respaldo jurfdico. Na realidade o titular de bens publicos e o Estado, e nao seus 

a gentes. 

Nesse sentido, o entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello 

novamente nos auxilia: 

A indisponibilidade dos interesses publicos significa que, sendo 
interesses qualificados como pr6prios da coletividade - internos ao 
setor publico -, nao se encontram a livre disposi<;ao de quem quer 
que seja, por inapropriaveis. 0 proprio 6rgao administrative que os 
representa nao tern disponibilidade sabre eles, no sentido de que lhe 
incumbe apenas cura-los - o que e tambem urn dever - na estrita 
conformidade do que predispuser a intentio /egis.(Mello, 1999, p.36) 

Este principia obsta a manipula<;ao na gestao da coisa publica em causa 
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propria ou em favor de terceiros, pois o administrador publico tern urn papel 

meramente instrumental, subordinado a lei, devendo atuar segundo politicas 

publicas vinculadas aos interesses publicos. 

A observancia dos princfpios reveste-se de fundamental importancia, a qual 

devem se submeter todas as leis. Hely Lopes Meirelles, acentua: 

0 conceito de Direito Administrative Brasileiro, para nos, sintetiza-se 
no conjunto harmonico de principios juridicos que regem os 
6rgaos, os agentes e as atividades publicas tendentes a realizar 
concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. 
(MEIRELLES, 1993, p. 29) (grifo nosso) 

Temos ainda os outros princfpios que tern tambem sua importancia e que sao 

de observancia obrigat6ria por parte da administrac;ao e do administrador publico, 

quais sejam: Finalidade, Razoabilidade, Proporcionalidade, Motivac;ao, 

lmpessoalidade, da Responsabilidade do Estado por Atos Administrativos e o 

Principia da Efici€mcia. Vejamos rapidamente cada urn destes: 

a) Finalidade: e promoc;ao do bem-estar social num sentido de satisfac;ao das 

demandas que digam respeito as necessidades dos administrados. 

b) Razoabilidade: a catalizac;ao de esforc;os e os investimentos deverao ser 

justificados pelas demandas coletivas. 

c) Proporcionalidade: contido na necessidade de ser diligente e agir com zelo na 

realizac;ao da prestac;ao dos servic;os publicos. 

d) Motivac;ao: a realizac;ao dos atos e neg6cios publicos impende que haja 

conveniencia e necessidade na sua realizac;ao. 

e) lmpessoalidade: os atos administrativos independem da mera "vontade" do 

administrador, mas devem estar balizados e em conformidade com o 

interesse publico e social, bern como nao devem visar a promoc;ao pessoal do 

administrador publico. 

f) Da Responsabilidade do Estado por Atos Administrativos: a responsabilidade 

da Administrac;ao Publica e legal e tecnica pela execuc;ao e prestac;ao dos 

servic;os publicos. Qualquer ato lesivo ao administrado gera a 

responsabilidade do Estado de indenizar o prejudicado, e o que se chama 

"Teoria do risco administrativo". (MEIRELLES, 1993, p. 555). Nesse princfpio 
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pode-se enquadrar tambem o dever de probidade da conduta do 

Administrador Publico. MEIRELLES e enfatico ao afirmar que: 

[ ... ] o ato administrative praticado com lesao aos bens e interesses 
publicos tambem fica sujeito a invalidac;ao pela propria Administrayao 
ou pelo Poder Judiciario, por vicio de improbidade, que e uma 
ilegitimidade como as demais que nulificam a conduta do 
administrador publico. (MEIRELLES, 1993, p.92) 

g) Eficiencia: e o que exige do administrador publico a realizagao de suas 

atividades com presteza, busca da perfeigao e de urn born rendimento. E 
consectario dos demais princlpios que buscam, exatamente, dar eficiencia as 

prestagoes dos servigos publicos, disponibilizada aos administrados em todos 

os nlveis de governo. 

Todos esses princlpios basicos da Administrayao Publica visam a dar 

sustentagao jurldica e urn padrao de atos de governo verdadeiramente compatlveis 

com urn Estado Democratico de Direito, os quais, por essa razao, vinculam-se a 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil, aos Princlpios Constitucionais da 

Administragao, conforme veremos a seguir. 

3.2 OS PRINCiPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988 consagrou alguns 

princlpios indispensaveis para a consecuyao dos objetivos de urn Estado 

Democratico de Direito, e ao faze-lo erigiu a bern jurldico de grandeza das mais 

relevantes o que diz respeito ao regime jurldico administrativo, a Administrayao 

Publica. 

verbis: 

Consta no artigo 37 da Constituigao da Republica Federativa do Brasil, in 

Art. 37. A administra<;:ao publica direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
obedecera aos princlpios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia [ ... ] (grifo nosso) 
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Quis o legislador constitucional relevar as a96es administrativas no que tange 

a sua finalidade, regularidade e probidade, estabelecendo princfpios a nortearem a 

atividade do Estado no sentido de propiciar alem de urn born servi90 ao 

administrado, tambem a sua participa9ao num Estado Democratico de Direito. 

E quando se fala em princfpios, torna-se oportuno os ensinamentos de Celso 

Antonio Bandeira de Mello, que assevera: 

Violar urn principia e muito mais grave do que transgredir uma 
norma. A desaten9ao ao principia implica ofensa nao apenas a urn 
especifico mandamento obrigat6rio, mas a todo o sistema de 
comandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalao do principia atingido, 
porque representa ingerencia contra todo o sistema, subversao de 
seus valores fundamentais, contumelia irremissivel a seu arcabou9o 
16gico e corrosao de sua estrutura mestra. (MELLO, 1999, p. 451) 

Os principios do Direito Administrative nao se exaurem nas normas 

constitucionais, pais estas, enquanto princfpios, servem para dar sustenta98o 

jurfdica aos demais institutes e normas legais, ao lado das demais enuncia96es que 

tern o mesmo carater. 

Odete Medauar nos ensina: 

No Direito Administrative, os principios revestem-se de grande 
importfmcia. Por ser urn direito de elabora9ao recente e nao 
codificado os princlpios auxiliam a compreensao e consolida9ao de 
seus institutes. Acrescente-se que, no ambito administrative, muitas 
normas sao editadas em vista de circunstfmcias de momenta, 
resultando multiplicidade de textos, sem reuniao sistematica. Dai a 
importancia dos principios, sobretudo para possibilitar a soluyao de 
casas nao previstos, para permitir melhor compreensao dos textos 
esparsos e para conferir certa seguran9a aos cidadaos quanta a 
extensao dos seus direitos e deveres. (MEDAUAR, 2002, p.147) 

Essa base principiol6gica visa evitar o excesso ou abuso do poder par parte 

do agente publico, quer agente politico ou agente administrative, que muitas vezes 

encontra-se escamoteado par praticas que nao representam a vontade do Estado e 

da sociedade, mas sim como expressao de urn interesse ou sentimento pessoal ou 

corporative. 

E quando se trata de urn ato administrative com a complei9ao de urn 

"Contrato Administrative" , como o e o caso do objeto desse trabalho que se refere a 
analise da melhor op9ao entre a loca9ao e aquisi9ao de aeronave para emprego em 
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a¢es tfpicas de seguran9a publica, impinge se entender a dimensao dos princfpios 

norteadores da Administra9ao Publica para que se evite a responsabiliza9ao do 

agente publico por desperdlcio de dinheiro publico, por exemplo. 

Esse argumento encontra esteio no pensamento de Hely Lopes Meirelles: 

0 uso do poder e prerrogativa da autoridade. Mas o poder hade ser 
usado normalmente, sem abuso. Usar normalmente do poder e 
emprega-lo segundo as normas legais, a moral da instituiyao, a 
finalidade do ato e as exigemcias do interesse publico. Abusar do 
poder e emprega-lo fora da lei, sem utilidade publica. 0 poder e 
confiado ao administrador publico para ser usado em beneficio da 
coletividade administrada, mas usado nos justos limites que o 
bem-estar social exigir. (MEIRELLES, 1995, p. 94) (grifo nosso). 

Portanto, depreende-se que num Contrato Administrative urn dos aspectos 

mais imperiosos a se considerar e a questao da economicidade e dos beneflcios 

para o Estado e Sociedade do ato e de suas consequ€mcias no que tange a 
finalidade, ou seja, do seu objetivo maior que e a realiza98o do bem-estar da 

comunidade administrada, sob pena de desvio de poder. (LAZZARINI, 1999, p. 34) 

A importancia das normas constitucionais reside na imposi98o generica de 

limites ao administrador Publico, sem o que seus atos perdem legitimagao, carecem 

de efeitos sustentaveis, tornam-se viciados; podendo se configurar em iHcito 

administrative ou mesmo penal mediante os instrumentos de controle da 

Administra9ao Publica e consoante sua organizagao, assuntos que serao tratados 

nos pr6ximos t6picos. 

3.3 A ORGANIZA<;AO ADMINISTRATIVA- AS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

A forma de organizagao administrativa no Brasil esta umbilicalmente ligada 

aos preceitos e ditames constitucionais, que lhe da as bases e lhe fixa as 

respectivas competencias nas esferas federal, estadual e municipal, isso porque na 

concep9ao republicana prevista em nossa Carta Magna tem-se uma estrutura<;ao no 

poder politico com autonomizagao administrativa e, em decorrencia disso, niveis de 

Administra9ao: Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

Essa autonomia e relativizada pelo espectro de atribui9ao institucional, pela 

competencia de cada ente ou pessoa jurfdica de direito publico interno - Uniao, 
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Estados, Distrito Federal e Municipios - como dito, previsto na Constitui9ao da 

Republica Federativa do Brasil, ou seja, ha uma sujei9ao a concep9ao federativa de 

governo, razao pela qual torna-se oportuno o que nos diz Odete Medauar a respeito 

desse assunto: 

Dentre OS desdobramentos da autonomia politica que lhes e 
conferida pela Constitui~ao Federal estao a auto-administra~ao e 
autolegislayao, as quais, combinadas, significam independencia para 
exercer suas atividades administrativas e legislar nessa materia, no 
que for atinente a respectiva competencia. Mas, em materia 
administrativa, existem normas de aplica~ao comum a todos esses 
nlveis; e o caso dos principios e preceitos sobre Administra~o 
Publica integrantes do capitulo assim denominado, pois o art 37, 
caput assim o determina. Tais preceitos tambem incidem sobre as 
atividades administrativas do Legislative e do Judiciario, conforme 
preve o mesmo artigo e sobre atividades administrativas de 
quaisquer instituiy6es nao enquadradas na estrutura de nenhum dos 
tres poderes (como por exemplo: o Ministerio Publico e os Tribunais 
de Contas). 
Tambem se aplicam a todas as estruturas administrativas muitas leis 
federais, editadas pela Uniao em virtude da competencia outorgada 
pela Constitui~ao; e o caso da lei de licita~oes e da lei de 
concessoes, no tocante as suas normas gerais, e o da legisla~ao 
sobre desapropria~ao. (MEDAUAR, 2002, pp. 52 - 53) 

E dentro dessa ordem constitucional-administrativa insere-se a atividade de 

polfcia, que possui suas peculiaridades e especificidades pr6prias na busca da 

manuten9ao da ordem social e do bern comum, a qual e delegado o chamado 

"Poder de Polfcia" para que instrumentalize a9oes para atingir seus objetivos. Sabre 

isso Alvaro Lazzarini nos esclarece: 

E missao a ser desenvolvida por meio de uma legisla~ao adequada, 
institui~oes e servi~os capazes de controlar, ajudar e regular as 
atividades privadas e individuais da vida nacional, fazendo-as 
convergir para o bern comum, pois a seguran~a das pessoas e dos 
bens e o elemento basico das condiy6es universais, fator 
absolutamente indispensavel para o natural desenvolvimento da 
personalidade humana. (LAZZARINI,1999, p. 50) 

Percebe-se que a competemcia administrativa nao tern o condao de distender 

a discricionariedade de qualquer ente ou agente publico, devendo, portanto, seus 

atos serem vinculados aos principios constitucionais ja citados e aos outros 

principios norteadores da Administra9ao Publica - Finalidade, Continuidade, 

Presun98o de Legalidade e Veracidade, dentre outros -, ou seja, deverao ser 
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observadas condigoes nao apenas polfticas, mas juridicas e segundo uma 

concepgao de legalidade estrlta, sob pena de responsabilidade. 

Uma nogao importante nesse contexte de organizagao da Administragao 

Publica e a nogao de Administragao Direta e Administragao lndireta. No primeiro 

caso a Administragao encampa diretamente as atividades de responsabilidade do 

Estado pela mobilizayao e artieulayao dos orgaos integrantes da estrutura do Poder 

Executive, ou do executive dos Poderes, e de seus 6rgaos auxiliares, como as 

secretarias executivas e demais 6rgaos auxiliares. 

Ja na Administrayao indireta algumas atividades sao descentralizadas. 

Conforme o Incise II do Dec. Lei 200/67, alfneas a, b, c e d, esses entes 

compreendem: empresas publicas, sociedades de economia mista e as fundagoes 

publicas. 

Conforme Robertonio Pessoa: 

Aplicam-se, em sua totalidade, aos 6rgaos e entidades da 
Administra«;ao Publica Direta e lndireta, os princfpios basicos do 
Direito Administrative nacional consagrados no artigo 37, caput, da 
Constituic;ao Federal, quais sejam, os principios da legalidade, 
impessoalidade, pub/icidade, mora/idade e efici{mcia. (PESSOA, 
2000, p. 113}(grifo do autor} 

No ambito da Administragao Publica Estadual a Policia Militar do Estado de 

Santa Catarina vineula-se a Secretaria de Estado de Seguranga Publicae Defesa do 

Cidadao, tendo sua competencia delimitada na Constituigao do Estado de Santa 

Catarina, promulgada em 05 de outubro de 1989, conforme segue: 

[ ... ] Art. 107 - A Pollcia Militar, 6rgao permanente, forc;a auxiliar, 
reserva do Exercito, organizada com base na hierarquia e na 
disciplina, subordinada ao Govemador do Estado, cabe, nos limites 
de sua competencia, alem de outras atribui¢es estabelecidas em Lei: 
I - exercer a policia ostensiva relacionada com: 
a) a preservacao da ordem e da seguranc;a publica; 
b) o radiopatrulhamento terrestre, aereo, lacustre e fluvial; 
c) o patrulhamento rodoviario; 
d) a guarda e a fiscalizac;ao das florestas e dos mananciais; 
e) a guarda e a fiscalizac;ao do transito urbano; 
f) a policia judiciaria militar, nos termos de lei federal; 
g) a protec;ao do meio ambiente; e 
h) a garantia do exercicio do poder de policia dos 6rgaos e entidades 
publicas, especialmente da area fazendaria, sanitaria, de protec;ao 
ambiental, de uso e ocupac;ao do solo e de patrim6nio cultural; 
II - cooperar com 6rgaos de defesa civil; e 
Ill - atuar prevenlivamente como fot\:8 de dissuasOO e repress iva mente como 
de restaurac;ao da ordem publica. (grifo nosso) 
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Evidencia-se que para o exerclcio do plexo de atribui<;oes da PoHcia Militar do 

Estado de Santa Catarina exige-se uma estrutura e uma rotina polftico administrativa 

que lhe possibilite uma incessante articula<;ao operacional, ou seja, a manuten<;ao 

diaria de policiais, viaturas e aeronaves no cotidiano das ruas. 

A legisla~o que preve essa forma de articula<;ao e a chamada Lei de 

Organiza<;ao Basica da Poll cia Militar - LOB - Lei n.6.217 de 10 de fevereiro de 

1983, que preve a Diretoria de Apoio Logfstico - DALF - como 6rgao central no que 

tange ao sistema de administra<;ao policial militar, prevendo no seu artigo 20 o 

seguinte, com rela<;ao a sua competencia: 

Art. 20 - A Diretoria de Apoio Logistico e Financ;as e o 6rgao de 
direc;ao setorial do sistema logistico incumbido do planejamento, 
coordenac;ao, fiscalizac;ao e controle das atividades de suprimento e 
manutenc;ao de material e de transporte. 

A DALF acaba tendo a competencia mais direta e imediata na fiscalizac;ao 

dos atos administrativos de gestao dos recursos publicos, tendo urn setor de 

Auditoria lnterna que exerce esse controle. 

3.4 0 CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA 

As contingencias que a rotina burocratico-formal exige para o administrador 

publico nao se subsume aos atos ordinat6rlos e regulares, mas exigem do mesmo, 

principalmente em se tratando de atividades tfpicas de seguran<;a publica, uma visao 

polftico estrategica e proatividade que lhe perm ita conciliar a necessaria autonomia e 

discricionariedade limitada com as imprevisiveis necessidades diarias que vao de 

questoes, que dizem respeito a necessidade de mobiliza<;ao de efetivo (diarias, 

ajuda de custo, aquartelamento), problemas com viaturas, falta de combustive!, 

panes em aeronaves, manuten<;ao de infraestrutura ffsica nas instala<;oes policiais, 

comunica<;oes, dentre varios outros exemplos que exigem solu~o rapida, quando 

nao imediata. 

0 desafio do administrador policial e exatamente o de envidar todos os 

esfor<;os possfveis no sentido de assistir a comunidade sob sua circunscri<;ao, sem 

ferir a cada vez mais abrangente legisla<;ao que limita sua forma de atua<;ao, que vai 

desde as normas constitucionais, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de lmprobidade Administrativa, regulamentos e normas de controle interne, 

chegando-se ate a legislac;ao penal e penal militar que poderao lhe imputar 
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responsabilidade administrativa, civil e penal. E administrar com escassez de 

recursos e um dos desafios para as polfcias do Brasil, nao fugindo a regra o Estado 

catarinense. 

Mas, se par urn lade, os excesses de formalismos e rigorismo na fiscalizagao 

e centrale dos atos administrativos representa uma serie de 6bices, par outre e 

consectario do exercfcio democratico do poder. 

Segundo Robertonio Pessoa: 

[ ... ] o exercicio de poder num Estado Democratico de Direito exige 
transparencia e publicidade, sobretudo por parte da Administracao, 
inserida no Executivo, hoje o poder hegemonico. 
Ajunte-se a isso que no ambito do Direito Administrativo todas as 
atividades da Administracao Publica, sejam discricionarias, sejam 
vinculadas, encontram-se subordinadas a lei, ao princfpio da 
legalidade (art. 37, caput da CF). Tal subordinacao, para que seja 
efetiva, a bern do interesse publico, demanda, necessariamente a 
existencia de mecanismos institucionais e sociais de controle, a fim 
de corrigir-lhe eventuais desvios. 
Os desmandos a que somos diuturnamente submetidos, nos 
diversos niveis de governo, por parte de agentes publicos que se 
arvoram em "donos" da coisa e dos recursos publicos, e como no-lo 
revelam uma forte e persistente tradicao autoritaria, com profundas 
raizes culturais em nosso pals, mostraram-nos a saciedade que o 
exercicio de poderes inerentes a Administrayao, para que tenham 
uma efetiva destinacao publica, exige, acima de tudo, 
responsabilidade e controle, sempre aliados a legitimidade e eficacia. 
(PESSOA, 2000, p. 460) 

E no campo da seguranga publica as possibilidades de agoes atentat6rias aos 

verdadeiros interesses sociais e uma realidade, eis que as relagoes de 

subaltemidade existentes no ambiente das Polfcias Militares, fundadas na chamada 

"hierarquia" e "disciplina", herdadas das For9as Armadas desde a Constituigao de 

1934, par exemplo, dificultaram a incorporagao de alguns princfpios inerentes a 
Administragao Publica, como o da publicidade de seus atos ou o da impessoalidade, 

em que muitas vezes se percebeu ( e ainda se percebe) a ingerencia polftica em 

assuntos de natureza tecnica ou decisoes de Comandantes de carater 

eminentemente personaHstico, jogando par terra e substituindo-se, muitas vezes, 

uma polftica institucional par outra, de vontade e interesse pessoal e nao dos 

interesses da Administragao e dos administrados. E a tfpica situagao de inversao 

dos princfpios, em que o interesse privado sobrepuja o interesse publico. 

E nesses casas que impende a tutela administrativa, evitando-se a ruptura da 

continuidade e da regularidade administrativa e a politizagao da atividade de 

seguran9a publica, eis que a discussao democratica nesses assuntos implica sim em 
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participac;ao politica, cuja atividade tern essencialmente essa dimensao, mas que 

nao devem se confundir com interesses polftico-partidarios, com interesses privados, 

com mera busca de novos espac;os de poder. 

Nesse sentido a importancia do controfe Administrative, que se subdivide em 

Controle lnterno e Controle Externo. Celso Antonio Bandeira de Mello nos elucida 

essa questao: 

A Administrac;ao Publica, direta, indireta ou fundacional, assujeita-se 
a controles intemos e extemos. Inferno e o controle exercido por 
6rgaos da propria Administrac;ao, isto e, integrantes do aparelho do 
Poder Executivo. Externo e o efetuado por 6rgaos alheios da 
Administrac;ao. (MELLO, 1999, p. 204) 

Os instrumentos de controle da Administrac;ao Publica vinculam os poderes, 

OS deveres e OS atos do administrador publico, CUjO poder-dever de agir e 

irrenunciavel e implicando num conjunto de atribuic;Qes, que culmina ate mesmo na 

possibilidade de responsabilizayao penal no caso de omissao. 1 fmbrica-se a estes 

poderes deveres a questao da "eficiencia", da "probidade" e do "dever de prestar 

contas", este ultimo consectario do princlpio da publicidade dos atos administrativos. 

No ambito de Controle lnterno dos Atos Administrativos da Polfcia Militar do 

Estado de Santa Catarina, como dito, tem-se a Diretoria de Apoio Logistico e 

Financ;as- DALF, mediante o setor de Auditoria e Financ;as. Quando a irregularidade 

assume uma compleic;ao que vai alem de urn erro ou equfvoco administrative, outro 

6rgao de controle interno e a Corregedoria Geral da Policia Militar do Estado, que 

apura os casos de malversac;ao da gestao e do dinheiro publico em que ha ou possa 

haver indfcios de crime. 

Externamente, o controle se da pelo legislativo, de forma jurisdicional e o 

efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado que e urn 6rgao considerado auxiliar do 

legislative nessa materia. 

0 Controle legislative se da mediante as Leis Orc;amentarias, as Comissoes 

Parlamentares de lnvestigac;ao, o julgamento das contas do executive e, conforme o 

inciso XI do artigo 40 da Constituiyao do Estado de Santa Catarina: "fiscalizar e 

controlar diretamente os atos administrativos dos 6rgaos dos Poderes Executive e 

Judiciario, inclufdos os das entidades da administrac;ao indireta e do Tribunal de 

Contas". 

1 Crime de prevaricac;ao previsto no artigo 319 do C6digo Penal: "Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de oficio, ou pratica-/o contra disposir;ao expressa de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal. Pena: detenr;ao, de trfls meses a um ano, e mu/ta. 
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Sabre o controle jurisdicional, esta previsto no artigo 5°, inciso XXXV da 

Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil:" a lei nao excluira da aprecia9ao do 

Poder Judiciario lesao ou amea9a a direito." 

Para Medauar (MEDAUAR, 2002, pp. 482-483), as consequencias mais 

comuns do controle jurisdicional sao as seguintes: 

a) Suspensao de atos ou atividades; 

b) Anula9ao; 

c) lmposi9ao de fazer; 

d) lmposi9ao de se abster a algo; 

e) lmposi9fio de pagar; e 

f) lmposi9ao de indenizar ou ressarcir. 

Outro 6rgao que exerce o papel de fiscaliza9ao e controle externo das 

atividades policiais, af incluindo-se, obviamente, o controle administrative, e o 

Mrnisterio Publico. Sabre isso Odete Medauar nos esclarece: 

No Brasil o Ministerio Publico atua junto aos tribunais de contas, 
podendo desempenhar dupla func;ao.Como fiscal da lei (custas legis) 
manifesta-se nos processos que tramitam nestes 6rgaos de controle. 
Como autor, (dominus litis), em litiscons6rcio ou nao com outras 
pessoas, ajuizando ac;oes com o escopo de responsabilizar 
administradores baseados em decisoes pronunciadas pelas cortes 
de contas. Neste sentido a Lei Organica do Ministerio Publico 
Federal (Lei no 8.625, de 12.09.93) estabelece entre as func;oes do 
MP "ingressar em juizo, de oficio, para responsabilizar os gestores 
de dinheiro publico condenados por Tribunais ou Conselhos de 
Contas". Aqui o 6rgao do MP nao tern discricionariedade para ajuizar 
ou nao a ac;ao competente contra o agente publico responsabilizado 
por decisao do tribunal de contas. Cabe-lhe tao somente ajuizar a 
ac;ao cablvel, de natureza penal (ex.: ac;ao penal publica) ou civil 
(ex.:ac;ao civil publica, ac;ao de improbidade). (MEDAUAR, 2002, p. 
483) 

Nao se pode olvidar que a presen9a mais acentuada na fiscalizagao externa 

dos atos de administra9ao financeira e or9amentaria se da pelos Tribunais de 

Contas, cujas fun9oes se desdobram em tecnico-opinativa, verificadoras, de 

assessoria e jurisdicionais administrativas, o que lhes tern dado urn carater de maior 

relevancia na participagao da dinamica governamental. (MEIRELLES, 1995, p. 602) 
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A Constituic;;ao do Estado de Santa Catarina preve como atribuic;;oes do 

Tribunal de Contas o seguinte: 

Art. 59 - 0 controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, sera 
exercido com o auxflio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual 
compete: 
I -Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, as 
quais serao anexadas as dos Poderes Legislativo e Judiciario, 
do Ministerio Publico e do Tribunal de Contas, mediante parecer 
previo que levara em considerac;ao as contas dos tres ultimos 
exerclcios financeiros e que devera ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento;" 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsaveis por 
dinheiros, bens e valores da administra<;ao direta e indireta, incluidas 
as sociedades instituidas e mantidas pelo Poder Publico estadual, e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuizo ao erario; 
[ ... ] IV- realizar, por iniciativa propria, da Assembleia Legislativa, de 
comissao tecnica ou de inquerito, inspeyees e auditorias de natureza 
contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislative, Executivo e 
Judiciario, e demais entidades referidas no inciso II; 
VII - prestar, dentro de trinta dias, sob pena de responsabilidade, as 
informac;oes solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer 
de suas comissoes, sobre a fiscalizac;ao contabil, financeira, 
orc;amentaria e patrimonial e sobre resultados de auditorias e 
inspec;oes realizadas; 
VIII - aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irreguJaridade de contas, as sanc;oes previstas em 
lei, que estabelecera, entre outras cominac;oes, multa 
proporcional ao dano causado ao erario; 
IX - assinar prazo para que o 6rgao ou entidade adote as 
providencias necessarias ao exato cumprimento da lei, se verificada 
a ilegalidade; 
X - sustar, se nao atendido, a execuc;ao do ato impugnado, 
comunicando a decisao a Assembleia Legislativa; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou 
abusos apurados; 
XII - responder a consultas sobre interpreta~o de lei ou questao 
formulada em tese, relativas a materia sujeita a sua fiscaliza<;ao. 
[ ... ]Art. 60 A comissao permanente a que se refere o art. 122, § 1°, 
diante de indicios de despesas nao autorizadas, ainda que sob a 
forma de investimentos nao programados ou de subsidios nao 
aprovados, podera solicitar a autoridade governamental responsavel 
que-, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessaries. 
§ 1° - Nao prestados os esclarecimentos, ou considerados estes 
insuficientes, a comissao solicitara ao Tribunal de Contas 
pronunciamento conclusive sobre a materia no prazo de trinta dias. 
§ 2° - Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a 
comissao, se julgar que o gasto possa causar dano irreparavel ou 
lesao a economia publica, determinara ao Poder competente sua 
sustac;ao. 
[ ... ]Art. 62- Os Poderes Legislative, Executivo e Judiciario manterao, 
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de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
{ ... ] § 1° - Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem co
nhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darao 
ciemcia ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade 
solidaria. 
§ 2° - Qualquer cidadao, partido politico, associa~ao ou 
sindicato e parte legitima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. 
(grifo nosso) 

Percebe-se a importancia desse 6rgao na Administra9ao do Estado e sob o 

qual recai tambem a questao do controle dos gastos publicos com loca9ao e 

emprego de aeronaves. 

Tanto que na Auditoria de Registros Contabeis e Execu~o On;amentaria -

Perfodo de julho a dezembro de 2003 - Processo n. 04/02706455, consta a seguinte 

"recomenda9ao" ao Gabinete do Governador do Estado: 

[ ... ]que: 
[ ... ] 6.3.3. realize estudos e avalia~oes sobre a adequa~ao da 
loca~ao de aeronave (helic6ptero), de forma continuada, em 
rela~ao a aquisi~ao do aparelho, para realiza~ao dos servi~os 
necessaries ao Governo do Estado de Santa Catarina, considerando 
o disposto no art. 58 da Constitui~ao Estadual, mais especificamente 
no tocante ao prindpio constitucional da economicidade. (grifo 
nosso) 

Pelo mesmo vies, no anode 2005, uma nova decisao, agora sob a forma de 

"Ac6rdao1
" e tendo como unidade or9amentaria o Fundo de Melhoria da Polfcia 

Militar, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina proferiu a seguinte 

decisao: 

[ ... ] Recomendar ao Fundo de Melhoria da Policia Militar que 
promova estudos sobre a viabilidade de aquisi~ao de uma 
aeronave, Upo helic6ptero, tendo em vista os elevados gastos com 
loca~ao efetuados, em observancia ao principia da economicidade 
insculpido no art. 70, caput, da Constitui~ao Federal. (grifo nosso) 

Percebe-se que os custos das aeronaves locadas pelo Estado ja sao objeto 

de preocupa9ao, o que podera, caso se ignore os alertas e recomenda96es, 

prosperar mais adiante para a responsabiliza9ao dos agentes publicos. 

Alem de todas as formalidades cada vez mais burocratizantes e 

racionalizantes que visam fiscalizar os atos e as praticas administrativas, como por 

1 Ac6rdao n. 2029/2005. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
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exemplo, ainda, a possibilidade de audi€mcias publicas, a Lei da A<;ao Popular e a 

Lei de Licitagoes, a sociedade tern encontrado outros meios nao institucionalizados 

de participar e fiscalizar a gestae da coisa publica. Sabre os chamados "controles 

nao institucionalizados", temos que: 

Quanta aos chamados controles soc/a/s ou controles nao 
institucionalizados, tais como as manifesta96es de entidades da 
sociedade civil, as manifesta96es de partidos politicos, os abaixo
assinados, as passeatas, a imprensa falada, escrita e televisiva, as 
cartas a imprensa, embora tais atua96es nao culminem em medidas 
par si pr6prias, podem contribuir, pela repercussao, para o 
aprimoramento da Administra9ao. Tais manifesta96es deveriam, 
sobretudo, exigir atua96es mais efetivas dos entes institucionais de 
controle. (MEDAUAR, 2002, p. 456) 

Essas consideragoes sabre os principios norteadores da Administragao 

Publica tiveram par objetivo a percepgao de que a decisao administrative sabre a 

escolha entre compra ou locagao da aeronave para emprego nas atividades de 

seguran<;a publica vao muito alem da "vontade dos administradores" pais se nao 

estiverem balizadas par estes, poderao ensejar responsabilidade administrative, civil 

e penal. 

A sociedade ja nao mais suporta a excessiva carga valorativa em cima de 

decisoes de carater poHtico-administrativo, custos excessivos e desperdfcios na 

realizagao da presta<;ao de servigos publicos ou construgao de obras, razao pela 

qual ou o administrador se adequa nova realidade economica, polrtica e social, ou 

podera ser responsabilizado par isso, inclusive par amissae. 

E para que se possa aquilatar a importancia do emprego de aeronaves nas 

agoes de seguranga publica numa acepgao vinculada aos preceitos do Direito 

Administrative Moderno, far-se-a no proximo capitulo uma analise de seu custo x 

beneficia. 
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4 A IMPORTANCIA DO EMPREGO DE AERONAVES NAS Ac;QES DE SEGURAN<;A 

PUBUCA: ANALisE DO CUSTO X BENEFicia 

No capftulo anterior verificaram-se conceitos sabre os princfpios norteadores 

da administrac;ao publica, que objetivam a solidificar e legitimar decisoes que visem 

a utilizac;ao de aeronaves nas ac;oes de seguranc;a publica em Santa Catarina. Neste 

capitulo, exaUaremos a 1mportancia do emprego de aeronaves nas a9oes de pol fcia 

e bombeiro, bern como faremos a analise do custo x beneficia destas operac;oes. 

Diante das demandas conflitivas resta inexoravel que o emprego do recurso 

aeronautico em apoio as ac;oes de seguranc;a publica apresenta-se como 

instrumento tecno16gico indispensavel. Os resultados que vern sendo obtidos com o 

emprego desses equipamentos tern melhorado substancialmente a qualidade e a 

eficacia dos servigos de protec;ao e defesa do cidadao. 

Por oportuno, cabe salientar que as operac;oes aereas em seguranc;a publica 

possuem regulac;ao aeronautica propria, o que tern alguns reflexes na relac;ao custo 

beneffcio, principalmente no que diz respeito a treinamento e capacita<;ao de 

triputacyao, homologa<;ao aeronautica e caracterfsticas do equipamento. Essa 

legislac;ao e o RBHA 91, Regulamento Brasileiro de Homologac;ao Aeronautica 

Subparte K 

Segundo Lopes: 

Face as peculiaridades das operayoes aereas policiais e/ou de 
defesa civil, esta subparte do RBHA 91, estabelece normas e 
procedimentos aplicaveis a tais opera96es. 
Para elucidar a questao sobre opera96es emergenciais aereas, 
citaremos alguns conceitos a iniciar por: 
(1) "operayao aerea policial e/ou de defesa civil" e uma opera9ao 
realizada com aeronaves e conduzida por organiza9ao policial ou de 
defesa civil. 
(2) "organizayao policial" e "organizayao de defesa civil" sao 
organiza96es da administrayao publica direta, federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal, destinadas a assegurar a ordem e a 
seguran9a publica ou destinadas a proteger e apoiar a popula9ao em 
emergemcias e a prevenir e combater incendios de qualquer tipo, 
respectivamente. 
(b) As opera96es aereas policiais ou de defesa civil compreendem 
opera96es de busca, salvamento, resgate, cerco, observayao de 
cortejos, controle de tumultos, disturbios e motins, controle de trafego 
rodoviario, ferroviario e urbano, preven9ao e combate a incendios de 
qualquer tipo e patrulhamento de cidades, florestas, mananciais, 
estradas, rios, lagos e outras opera96es autorizadas pelo DAC. 
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(c) Para simplificac;ao do texto desta subparte, o termo "organizac;ao" 
engloba as organizac;oes policiais e de defesa civil. 
As operac;oes aereas policiais e/ou de defesa civil s6 podem ser 
conduzidas em aeronaves classificadas como aeronaves civis 
brasileiras. Sendo identificadas e cumpri os requisites de 
aeronavegabilidade estabelecidos em legislac;ao especifica (RBHA 
23). [ ... ] 
[ ... ] Nenhuma organizac;ao pode operar aeronaves de combate ou 
vers6es militares de aeronaves civis (helic6pteros fabricados ou 
convertidos para uso militar, nao homologados, para uso civil). 
Exceto quanto as organizac;oes federais, e vedado as demais 
organizac;oes a instalac;ao e/ou adaptac;ao de armamento fixo em 
suas aeronaves. 
Qualquer equipamento adicional a ser implantado em uma aeronave, 
visando adequa-la a uma especffica operac;ao aerea policial ou de 
defesa civil deve ser aprovado para o tipo de aeronave envolvida e 
deve ser instalado de acordo com as instruc;oes do fabricante do tipo, 
aprovadas pela autoridade aeronautica. 
As tripulayees de aeronaves destinadas a realizac;ao de operayees 
aereas policiais ou de defesa civil devem pertencer ao efetivo da 
organizac;ao envolvida. No caso de organizac;ao cujo efetivo de 
tripulantes e composto por pessoas colocadas a sua disposic;ao por 
outras organizac;oes (Polfcia Civil, Polfcia Militar e Corpo de 
Bombeiro, por exemplo) tais pessoas devem ser subordinadas 
operacionalmente a organizac;ao que opera as aeronaves. 
Os comandantes de tais aeronaves devem possuir, no mfnimo, 
licenc;a de piloto comercial (PC ou PCH) e certificado de habilitac;ao 
tecnica para o tipo de aeronave que operam. {Lopes, 2007) 

Nao obstante a importancia do emprego da aviac;ao na area da seguranc;a 

publica, e de destacar que os custos com esses equipamentos sao consideraveis, 

porem, se utilizados segundo os princfpios norteadores da Administrac;ao Publica 

demonstrados nos capftulos anteriores, se terao resultados que alem de 

efetivamente justificar o seu usa, minimizarao a relac;ao custo x beneficia. 

Nesse sentido a analise desse capitulo visa exatamente aquilatar os 

resultados que vern sendo obtidos com o servic;o de radiopatrulhamento aereo em 

Santa Catarina, mais especificamente no Grupamento de Radiopatrulhamento Aereo 

- GRAER. 

4.1 OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHAMENTO 

AEREO DA POLlCIA MILITAR DO EST ADO DE SANTA CATARINA- GRAER 

Os atendimentos de ocorrencias efetuados pelo GRAER tern uma natureza 

hfbrida, au seja, atende miss6es tfpicas de polfcia e de bombeiros, e em razao dessa 
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peculiaridade na forma de atuagao possui uma tripulagao operacional denominada 

"multimissao", ou seja, preparada e capacitada para atuar em quaisquer tipos de 

missoes aereas, mais especificamente no ambito da seguranga publica. 

0 conceito de "multimissao" merece uma discussao mais aprofundada, 

fugindo ao prop6sito do objeto central de pesquisa desse trabalho cientifico, mas 

subliminarmente pode-se afirmar que operagoes aereas policiais e de bombeiros sao 

distintas, exigindo equipamentos e preparo da tripulagao que tambem se distinguem, 

o que e urn fator a ser considerado quando se fala em seguran<;a de v6o. 

Considerando-se os dados estatfsticos apresentados, percebe-se nos graficos 

a seguir, referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006 que os principais tipos de 

ocorrencias que sao atendidas pelo GRAER sao tipicas de bombeiros, sendo de 

natureza especificamente policial urn numero que oscila entre 20% (2004), 14% 

(2005) e 12 °/o (2006). Tais dados nos levam a reflexao sobre a necessidade de 

formagao e capacitagao especifica para equipes distintas no atendimento de 

operagoes aereas emergenciais, somados a necessidade de equipamentos com 

configuragoes tambem distintas. 

DistribuiCio de Horas por Atividade 2004 

Mi>iental 

2'/o 

Apoio 

6% 

Arrastamento 

2'/o 

Afogarrento 

3o/o 

4% 

Fonte: PMSC/GRAER 

SOlo 

IVissao de lrcendio 

1Viseri6rdia 

2'/o 
Defesa Ovil 

2'/o 

Trauma 

11°/o 

Oc. Policiais 

2()0/o 

Patrulhamento 

13o/o 

k.. Transito 

1SO/o 



Distribuica<> de Horas por Atividade 2005 
Mssaode 

Mseric6rdia lncerdio 

Arm ental 
2% 

13% 

Ap<io 
13% 

Arrastarrento 

3% Afogarrento 

3% 

Fonte: PMSC/GRAER 

3% 

Defesa Ovil 

6% 

Patrulharrento 
12% 

Ac. Transito 
12'>/0 

Distribui~o de Horas por Atividade 2006 

Arrbiental 
00/o 

Apoio 
SOlo 

Arrastamento 
3% 

Afogamento 
3% 

Fonte: PMSC/GRAER 

4% 

Mssaode 
Mseric6rda 

5% 

Defesa Ovil 
00/o 

k. Transito 
15% 

12% 
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Dos dados estatlsticos apresentados percebe-se que ha urn numero 

significative de ocorrencias em que o atendimento seria de competencia institucional 

do Corpo de Bombeiros Militar, nao obstante essas ocorrencias terem sido atendidas 
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pelo GRAER em razao dos Bombeiros nao possufrem uma Unidade Aerea ate a 

presente data. 

Destaca-se tambem nesses registros de atendimentos de ocorrencias Upicas 

de policia que ha um numero significative das do tipo acidente de transite, 

patrulhamento, e ocorrencias "policiais", sendo pouco precisa qualquer informac;ao a 

respeito da real necessidade/efetividade/utilidade do emprego da aeronave na 

situac;ao demonstrada pelos dados estatfsticos, os quais foram extrafdos de 

"retat6rios de voo". 

Com relac;ao a Polfcia Civil, as ocorrencias atendidas sao em apoio as ac;oes 

de investigac;ao criminal e nas incursoes e abordagens feitas nesse sentido. Tern 

tido destaque as opera¢es noturnas realizadas na regiao da grande Florian6polis, 

mas que tem um vies de radiopatrulhamento, o que e nao e de sua competencia 

institucional. 

4.2 GUSTO OPERACIONAL DAS OPERACOES AEREAS POR HORA DE VOO NAS 

ATIVIDADES DE SEGURANCA PUBLICA 

Em consonancia com os preceitos norteadores da Administrac;ao Publica, ha 

que serem sopesados os gastos do Estado com a locac;ao de aeronaves para as 

atividades de seguranc;a publica. 

0 custo do emprego de aeronaves e alto em razao de questoes voltadas, 

principalmente, a manutenc;ao preventiva, pais muitas pec;as sao de reposi98o 

compuls6ria ap6s algum tempo de usa, alem disso existem as revisoes programadas 

baseadas tambem no numero de horas voadas. E tudo isso e controlado 

rigorosamente pela legislac;ao aeronautica e fiscalizado par autoridades dessa 

entidade, visando-se obstar as probabilidades de ocorrencia de acidentes ou 

incidentes aeronauticos, que tenham como principais fatores contribuintes o 

elemento material. 

E em se tratando de seguranc;a publica, muitas vezes, em razao da 

especificidade das missoes, tem-se que a depreciac;ao da vida util de algumas pec;as 

acaba sendo antecipada, exigindo-se sua substituic;ao, o que acaba par entrar na 

composic;ao dos custos finais de uma locac;ao, principalmente quando se trata de 
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uma aeronave ja com algum tempo de usa, como o e o caso das que sao locadas 

pelo Grupamento de Radiopatrulhamento Aereo da Polfcia Militar de Santa Catarina. 

Com relagao a custos, o graficos abaixo mostram a repercussao financeira no 

periodo de 2006. Nessa analise nao estao computados as gastos com pagamento 

de tripulagao operacional , hangaragem, efetivo administrative e despesas 

administrativas. Fazendo-se uma analise mensal durante o ana de 2006 obteve-se o 

seguinte: 

R$ 300.000,00 
en R$ 250.000,00 
~ R$ 200.000,00 
0 R$ 150.000,00 
"ii R$ 1 00.000,00 > R$ 50.000,00 

R$ 0 ,00 

Custo Mensal da Aeronave 2006 

I 0 P . M . (FPOLIS) • P . M . (JVILLE) I 

Fonte: PMSC/GRAER. 

Observa-se que nos meses de abril a novembro ocorre uma diminuigao das 

horas voadas, isto em decorrencia da "Operagao Veraneio" , em que o afluxo de 

pessoas, principal mente turistas, ao literal catarinense faz com que haja um aumento 

da incidencia de atendimentos de ocorrencias policiais e de bombeiros no verao. 

Chama a atengao tambem o numero significative de ocorrencias do tipo 

"patrulhamento aereo", que tern ascii ado entre 13% (2004 ), 12% (2005) e 20%, 

(2006). 

Disso depreende-se que a caracteristica da aeronave que esta sendo 

utilizada para esses tipos de ocorrencias e muito superior ao que lhe e efetivamente 

exigido em termos de necessidade operacional , isso em se falando de atividade de 

polfcia, au seja, patrulhamento aereo policial , o que tern redundado num custo 

operacional excessive que urge ser revisto. 

A Polfcia Civil do Estado iniciou suas operagoes com o emprego de 

aeronaves no ana de 2005, e incluindo-se seus custos nessa analise, temos o 

seguinte quadro: 
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Planilha Controle de Custos 

Aeronave Prefixo/AnoFab 
2005 2006 

"'i Horas Custos Horas Custos 
·u Policia Civil PT-YFD- 1999 357,1 494.593,75 368,7 426.795,52 
0 PM (Fpolis) PT-HML- 1981 691,8 2.137.725,53 682,7 2.155.244,1 0 0.. 

"' PM (Jville) PT-HLL- 1983 469,7 1.516.865,23 396,6 1.281.593,39 ...., 
0 

Hangar (1) 72.000,00 72.000,00 ... - - -LL 

Total 1.518,6 4.221.184,511.448,q 3. 935.633,01 
(1) Despesa paga pelo Convenio INFRAERO/Corpo de Bombeiros 
Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina 

A Policia Civil tern atuado tambem em atividades de radiopatrulhamento 

aereo, principalmente no periodo noturno para o qual sua aeronave e homologada e 

pilotos habilitados. Como ja dito, essa atribuic;ao e esse tipo de v6o nao e de 

competencia da Polfcia Civil. 

Cabe destacar que as atividades de radiopatrulhamento aereo, no ambito 

estadual, e de competencia exclusiva da Polfcia Militar, tal qual preve a Constituigao 

do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 107, incise I, alinea "a". 

Par radiopatrulhamento aereo entenda-se o previsto na Diretriz de Ac;ao 

Operacional n° 025, de 29 de novembro de 2002, elaborada pela Policia Militar que 

preve o seguinte: 

Exercicio dinamico do Poder de PoHcia e em cumprimento da 
atividade de socorrimento publico, dentro da esfera de competencia 
da Policia Militar, realizando missoes com o emprego de aeronaves 
em operac;oes, isolada ou em conjunto com as frac;oes PM/BM de 
terra, cumprindo missoes de observac;ao, fiscalizac;ao, 
reconhecimento, coordenac;ao, busca, resgate, salvamento e socorro 
publico. 

0 Servigo Aerotatico- SAT/PC foi criado pela Lei Organica da Policia Civil em 

03 de novembro do ana de 2004, tendo uma estrutura nos moldes da Polfcia Civil do 

Estado de Sao Paulo. 

Atualmente o SAT/PC voa em media 35 horas /mes em miss6es tipicas de 

policia judiciaria, realizando v6os preventives, v6os de orientac;ao em diligencias 

policiais, apoio a outros 6rgaos publicos e apoio em miss6es SAR (Busca e 

Salvamento ). 
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0 equipamento empregado e urn Robinson 44 - RH 44 - que possui farol de 

busca e Flier1 com urn custo das horas de v6o que tern oscilado entre R$ 1000,00 e 

1400,00 (hum mil e hum mil e quatrocentos reais), salientando-se que opera H 24, 

ou seja, em turno unico de 24 horas. 

Diante dos dados apresentados, urn dos aspectos a serem analisados e 

exatamente o que decorre do numero significative de ocorn3ncias atendidas do tipo 

"patrulhamento", quer de natureza policial (Civil ou Militar) ou de bombeiros. Cabe a 

tese de que uma aeronave de menor porte pode dar urn atendimento inicial, ate, se 

for o caso, o chamamento do recurso mais adequado ( outra aeronave ou 

equipamento) para o atendimento. Se for o caso de se tratar de patrulhamento 

aereo, fica ainda mais evidenciada e fortalecida a tese de que urn equipamento de 

menor porte realizaria a mesma tarefa. Assunto que passaremos a abordar no 

proximo subitem. 

4.3 TIPOS E MODELOS DE AERONAVES ADEQUADAS PARA AS OPERACOES DE 

SEGURANCA PUBLICA EM SANTA CATARINA 

0 cada vez maior contingenciamento de despesas nos servi9os publicos tern 

tido uma serie de implica96es nas estruturas do Estado, disso decorrendo a maxima 

de se "reduzir custos e aumentar a eficiencia". Nas atividades de seguran9a publica 

isso e muito mais evidenciado em razao dos seus custos e dos constantes 

investimentos que devem ser feitos diante das demandas cada vez mais crescentes 

de enfrentamento a violencia e a criminalidade. 

Assim faz-se necessaria uma avalia9ao dos tipos e modelos de aeronaves 

mais adequadas para opera96es em seguran9a publica, pais sabe-se que o custeio 

desses equipamentos e significative e a racionaliza98o de seu emprego perpassa 

pela escolha e emprego do equipamento mais viavel diante da multiplicidade de 

missoes para as quais sera acionado e empregado. 

1 Flier- Forward Looking lnfa Red: Equipamento de navegacao e localizacao geografica com visao 
notuma. Capta objetos a partir do calor e permite a operacao num campo de visao de 360°. As 
imagens sao mostradas num visor localizado no interior da aeronave. 
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Alguns dados obtidos em pesquisa academica desenvolvida no Curso de 

Seguranc;a Publica em Santa Catarina intitulada "Estudo de Viabilidade de 

Helic6pteros de Pequeno Porte no Radiopatrulhamento Aereo", no ana de 2002 da 

lavra do Capitao da PMSC Pablo Neri Pereira, nos auxiliam na argumentac;ao. 

A transcric;ao do pensamento de urn dos autores pesquisados pelo Cap Pablo 

Neri Pereira (apud MUSE, 2000) e bastante elucidativa a respeito: 

0 helic6ptero e uma 6tima ferramenta para a polfcia, mas custa caro 
demais. A escolha do R-44 tornou viavel esse servi9Q, porque ele 
tern custo operacional muito baixo e exige pouca manuten~ao. 
Para se ter uma ideia da reduyao da criminalidade, El Monte tern 
200.000 habitantes e, quando o servi9o comeyou, havia 32 
assassinates por ano. Hoje temos apenas seis assassinates e nos 
tornamos a decima cidade mais segura dos Estados Unidos. Antes 
do helic6ptero, a policia demorava cinco minutes para chegar ao 
local da ocorrencia. Agora, estamos Ia em apenas 30 segundos. 
(PEREIRA, 2002, p. 50) (grifo nosso) 

Portanto, deduz-se, que para missoes do tipo "patrulhamento aereo" nao se 

faz necessaria uma aeronave com a configurac;ao da que atualmente e operada pelo 

GRAER (helic6ptero esquilo), que tern especifica96es tecnicas que vao muito alem 

do ex1g1do para esse tipo de atividade~ conforms ficha tecnica abaixo: 

CARACTERISTICAS (ISA, nivel do mar) 
ESQUILO ESQUILO 
AS35082 AS35083 

Peso Maximo de Decolagem 2250 kg/4960 lb 2250 kg/4960 lb 
Capacidade 1 pi I.+ 5/6 pass 1 pil. + 5/6 pass. 
Carga Util (incluindo comb. para missao) 1078 kg/2379 lb 1076 kg /2372 lb 
Capacidade de Carga do Gancho 1160 kg/2557 lb 1400 kg /3086 lb 
Peso Max. de Opera9ao com Carga Externa 2500 kg/5512 lb 2800 kg /6172Jb 
Motorizayao Turbomeca Arriei1D1 Turbomeca Arriel28 
Potencia Maxima de Decolagem 546 kW I 732 shp 632 kW /847 shp 
Vel. de Cruzeiro Rapido (com peso maximo) 246 km/h-133 kts 260 km/h - 140 kts 
Alcance Maximo com Tanque Standard * 666 km-360 n.m. 662 km - 357 n.m. 

FONTE: HELIBRAS 

* Acrescemos o modele "8 3" parser a versao mais atualizada do modele "Esquilo" e 
para fins de comparac;ao. 

0 custo das horas de voo da aeronave modelo Esquilo operada pelo GRAER 

apontam para a necessidade de que se reveja as missoes para as quais as 

aeronaves sao empenhadas e que se busquem alternativas, sob risco de se 

comprometer uma serie de outras ac;oes e investimentos necessaries na area da 

seguranc;a publica. 
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Uma outra alternativa, alem da que se refere a um modelo de helic6ptero de 

menor porte, recai sabre o emprego de aeronaves de asa fixa, au seja, mediante o 

emprego de avioes. Algumas polfcias ja as utilizam para alguns tipos de missoes. 

Tambem ha um estudo sabre isso feito par um Oficial PM- Ten PMSC Aida 

Vidal dos Santos Junior- junto a UNIVALI/PMSC como trabalho de conclusao de 

curso. 0 mesmo foi intitulado "Estudo de Viabiliza9ao de Aeronaves de Asas Fixas 

nas Atividades de Radiopatrulhamento Aereo", em que seu autor aponta uma serie 

de vantagens do emprego dessa aeronave em atividades de patrulhamento aereo. 

Em uma avalia9ao obtida de pesquisas sabre as atividades aereas na Brigada 

Militar do Rio Grande do Sui, cita a impressao de pesquisadores que analisaram a 

questao depreendendo que: 

Ap6s quase oitos anos de opera9ao e mais de quatro mil horas 
voadas, firmou-se a ideia de que a diversificacao da frota foi uma 
decisao inicial bastante acertada, pois alem de viabilizar a 
aquisiyao de uma frota adequada as necessidades da instituiyao, 
minimizou substancialmente o seu custo operacional no decorrer 
destes anos. (JUNIOR apud JACHETTI, BUENO E DINIZ, 2000) 
(grifo nosso) 

Conclui o Ten Aida que e viavel o emprego de aeronaves de asas fixas na 

corpora9ao em apoio as a96es da PMSC, pais em algumas missoes policiais e 

passive! sua utiliza98o com um baixo custo operacional. 

Cabe ressaltar que outras policias no Brasil ja operam aeronaves com 

configura9ao e especifica9ao tecnica para missoes policiais em que as custos sao 

bern menores que o da aeronave empregada pelo GRAER, exemplos disso sao as 

Estados de Minas Gerais, Alagoas, Brasilia, Rondonia e Rio Grande do Sui. Convem 

destacar que o emprego de aeronave de asa fixa - aviao - em atividades de 

seguran9a publica implica numa concep9ao doutrinaria de voo que se distingue, em 

parte, da de asas rotativas, exigindo-se cautelas na sua implementa9ao para que 

nao ocorra comprometimento da seguran93 de voo. 

Com rela9ao a modelo/configura9ao de helic6ptero, ocorre que par ocasiao do 

inlcio das opera96es aereas no GRAER a op98o do Comando a epoca fora par uma 

aeronave que efetivamente pudesse atender todos as tipos de ocorrencias, inclusive 

de Bombeiros, eis que a epoca (1992) 0 CBMSC ainda estava vinculado a PMSC. 

Some-se a isso as preocupa96es decorrentes de se ter uma aeronave que nao 
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tivesse condit;;oes tecnicas de realizar atividades de salvamento, o que fatalmente 

comprometeria o crescimento da atividade aeropolicial no Estado alem de gerar 

desgastes perante a opiniao publica e a sociedade. Sopesava-se a justificativa a 

apresentar decorrente de uma eventual nao possibitrdade do "heHc6ptero da PM" 

realizar urn salvamento. Oaf a opt;;ao pelo modelo que ate hoje e operado: 

multimissao. 

Se a epoca tal estrategia polftico-institucional pudesse ser adequada no 

sentido de nao se gerar falsas expectativas com rela98o as possibilidades de 

emprego do "helic6ptero da PM", no atual momenta porque passa o GRAER, em que 

a estrutura ja esta consolidada e com pessoal capacitado para atuar em 

multimissoes, e chegado o momenta de se pensar em racionalizar e otimizar 

recursos, sem comprometer o atendimento a popula98o. 

0 caminho para isso e dotar o GRAER de aeronaves que sejam mais 

adequadas para missoes basicas, do tipo radiopatrulhamento aereo, at;;oes de 

observat;;ao e vigilancia, e outras em que nao houver necessidade de atuat;;ao de 

guarnit;;oes de solo ou de busca e salvamento. Estudos academicos, como os ja 

citados, vern a confirmar a viabilidade dessa proposta, que desoneraria 

sobremaneira os custos do GRAER, para nao dizer que minimizariam o excesso de 

gastos de verbas e recursos em at;;oes que podem ser realizadas por equipamentos 

que tern urn menor custo operacional. 

A prop6sito disso, a Polfcia Civil vern operando uma aeronave (RH-44) com 

urn custo muito mais economico e operando, inclusive, em missoes de relativa 

compfexidade, como visto no subitem 4.2. 

Obviamente, que isso seja feito sem se perder de vista o potencial 

operacional da Unidade Aerea da PMSC, ou seja, mantendo-se uma estrutura que 

esteja em condit;;oes de atuar tambem nas missoes de alta complexidade e que 

exijam mobilizat;;ao de uma guarnit;;ao ou tripulat;;ao operacional completa e recurso 

em termos de potencial do equipamento mais elevado. 

Por oportuno, cabe apresentar os resultados obtidos pelo Capitao QOEM 

Kleber Roberto de Lima Senisse na sua pesquisa durante o Curso Avant;;ado de 

Administrat;;ao Policial Militar realizado na Brigada Militar do Rio Grande do Sui, 

intitulado "Criterios Relevantes na Aquisit;;ao de Helic6pteros Multimissoes para a 
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Brigada Militar, visando o emprego em agoes e operagoes de polfcia ostensiva e 

bombeiros", em que afirma: 

Como este trabalho, busca a execuyao de criterios para a aquisiyao 
de helic6ptero Multimissoes, conforme a linha de ayao proposta, e 
ap6s ter executado a Teoria dos Tres Procedimentos determinando o 
helic6ptero mais adequado para apoiar as a96es e opera96es de 
pollcia ostensiva e bombeiro, acreditando ter chegado ao ponto 
comprobat6rio, onde o helic6ptero ESQUILO AS 350 82, nao possui 
similares no mercado. 
[ ... ] A analise comparativa entre as aeronaves que poderiam ser 
utilizadas no cumprimento de missoes policiais na classe 
"Multimissoes", conforme mostrado nos quadros de analise 
comparativa e tabulados, posteriormente, demonstra que o 
helic6ptero ESQUILO AS 350 82 reline uma serie de atributos, 
qualidades e requisitos tecnicos, que o coloca como um "produto 
unico" no mercado, em condiyees de atender as necessidades 
impostas pelo serviyo policial. (SENISSE, 1999, p. 35) (grifo nosso) 

Muito embora a questao de se ter uma aeronave multimissao possa parecer a 

mais adequada sob o aspecto operacional, sob o aspecto administrativo ha que se 

sopesar ao custo beneficia, pais o prego da hora/voo com equipamentos que 

tenham essa caracteristica e muito alto e, como vista, aeronaves de menor porte e 

custo operacional desempenham urn numero consideravel de missoes da mesma 

maneira como o faria urn equipamento "multimissao". Ha que se adequar o 

equipamento ao tipo de missao proposta, racionalizando e otimizando-se recursos 

financeiros. 

4.4 RACIONALIZACAO E OTIMIZACAO DO EMPREGO DE AERONAVES EM 

SEGURANCA PUBLICA: POSSIBILIDADES DE GESTAO 

A atividade aerea e uma das mais dispendiosas para as estruturas de 

seguranga publica, nao obstante os resultados e possibilidades que apresenta no 

enfrentamento a viol€mcia e a criminalidade. 

No Estado de Santa Catarina as estatfsticas mostram a evoluyao da 

importancia da atividade aerea ao Iongo dos ultimos anos no contexto da seguranga 

publica, em que a cada ano aumenta o numero de ocorrencias atendidas, quer nas 

atividades de bombeiros, como nas atividades Hpicas de polfcia. 
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Alie-se a isso o fato de que em urn numero consideravel das ocorrencias 

atendidas, o recurso ao equipamento aeronautico foi talvez o unico meio em 

condi96es de se efetuar a preven9ao, defesa, socorro e prote98o ao cidadao. 

E dentre as possibilidades de gestao depreende-se que e possivel uma 

economia significativa de recursos financeiros mediante a racionaliza98o do 

emprego das aeronaves, racionalizando e selecionando as ocorrencias em que o 

meio aereo seja realmente necessaria. A isso alie-se a possibilidade de que a 

aquisi98o de aeronaves de menor custo operacional, incluindo avioes, podera ser 

mais adequada a algumas missoes de seguran9a publica, com destaque para os 

servi9os de vigilancia (avioes monomotores) e de radiopatrulhamento aereo 

(helic6pteros de pequeno porte). 

Outra questao que se apresenta e a que diz respeito a infra-estrutura 

aeronautica das institui96es de seguran9a publica operadoras de aeronaves: Policia 

Militar, Polfcia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Ha que se questionar ate que 

ponto a autonomia dessas institui96es, cada uma buscando ter seus pr6prios 

equipamentos e recursos, nao tern levado a uma duplicidade de a96es e, por 

conseguinte, uma onerosidade excessiva aos cofres publicos. 

E no que tange a possibilidade de gestao, urn aspecto destacado e o do tipo 

de contrato administrativo a ser celebrado pela Administra9ao Publica: loca9ao ou 

aquisi9ao, que exploraremos no proximo capitulo. 
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5 AVALIACAO DA FORMA DE CONTRA TO ADMINISTRATIVO NO EMPREGO DE 

AERONAVES EM SEGURANCA PUBLICAE SUAS IMPLICACOES 

No capitulo anterior evidenciou-se a analise da realidade operacional do 

Grupamento de Radiopatrulhamento Aereo da PoHcia Militar e do Servic;o Aerotatico 

da Polfcia Civil, aquilatando os resultados obtidos com estes servic;os, bern como os 

recursos publicos despendidos. Neste capitulo avaliaremos a melhor alternativa de 

contrato para este servic;o publico, comprovadamente importante no cenario da 

seguranc;a publica em nosso Estado. 

As operac;oes aereas em atividades de seguranc;a publica tern um alto custo 

operacional e administrative, isto em decorn3ncia das tecnologias que envolvem a 

composic;Bo dos equipamentos e as rigorosas exigencias da legislac;Bo aeronautica 

com relac;ao a manutenc;ao preventiva que correlaciona-se diretamente com a 

seguranc;a de v6o. Alie-se a isso o fato de treinamento com tripulac;ao, efetivo 

administrative (mecanicos de solo e de v6o, administrac;ao) com combustfvel, infra

estrutura e tarifas aeroportuarias, dentre outros que vao se imbricando ao custo final 

das operac;oes aereas. 

Nos graficos apresentados no capitulo anterior percebeu-se que asses custos 

sao significativos, muito embora se justifiquem na medida em que o recurso 

aeronautico muitas vezes e 0 unico capaz de fazer frente a determinados tipos de 

atendimentos operacionais, quer de polfcia ou de bombeiros. 

No projeto de instalac;ao do "Esquadrao de Radiopatrulhamento Aereo da 

Policia Militar do Parana - EsAer", desenvolvido por academicos do Curso de 

Aperfeic;oamento de Oficiais da Academia Policial Militar do Guatupe, os autores 

chegaram a seguinte conclusao: 

[ ... ] em meados de 1970 a NASA criou urn novo departamento, 
chamado Aplica~oes Tecnol6gicas Espaciais (Space Techology 
Aplications), que tinha per finalidade aplicar a tecnologia adquirida 
durante a corrida espacial para resolver problemas tecnicos em 
outras areas de trabalho humane. Uma dessas areas foi justamente 
a questao tecnol6gica, economica e de seguran~a do usc de 
helic6pteros no policiamento aereo de cidades. 
Para tal, em contrato com a NASA, foi fundado o Laborat6rio de 
Propulsao a Jato (Jet Propulsion Laboratory - JPL), em Pasadena, 
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California, a fim de estudar a utilidade da patrulha aerea com 
helic6pteros em uma area urbana. 
A avalia9ao do JPL foi centrada em tres das 17 divisoes do 
Departamento de PoHcia de Los Angeles, a equipe utilizou-se de 
dados estatfsticos de outras divisoes similares para compara9ao e 
realizayao do estudo. Ambos os lados da questao policial e de 
opiniao publica, foram avaliados. Os resultados apontaram que: 
a. Helic6pteros foram considerados efetivos e uteis como 
veiculos de patrulha; 
b. 0 apoio popular a tal tipo de equipamento foi total; 
c. Tendo escolha, policiais no solo preferiam helic6pteros para 
ap6ia-lo, a ter a mesma quantidade de recursos gastos com a 
aquisi~ao em mais carros de patrulha. Eles eram favoraveis a 
seguranca dada pelo apoio aereo." (KIKUCHI, et all.,2003) 
(grifo do autor) 

Sob o aspecto de Administrac;ao Publica, cabe avaliar uma serie de questoes 

que, diante da alta onerabilidade do emprego de aeronaves nas operac;oes de 

seguran98 publica, devem ser sopesadas, sob risco de responsabilidade como vista 

no capitulo 2. Essas questoes dizem respeito a adequac;ao do tipo de equipamento 

aeronautico as ac;oes/missoes que serao desenvolvidas, numero de aeronaves, 

cooperac;ao (uso solidario do equipamento) entre as instituic;oes da estrutura de 

seguran98 publica, controle das horas de v6o, e, o que e objeto central de analise 

deste trabalho: o tipo de contrato administrativo mais adequado para o Estado, 

conforme veremos a seguir. 

5.1 OS INVESTIMENTOS EM LOCACAO DE AERONAVES PARA OPERACOES EM 

SEGURANCA PUBLICA 

E indiscutfvel a importancia dos equipamentos aeronauticos para emprego em 

atividades de seguranc;a publica, sendo que as autoridades e a sociedade tern 

aprovado esse recurso como mais um efetivo lnstrumento de prevenc;ao e controle 

da violencia e da criminalidade. Sao fartos os exemplos de operac;oes exitosas com 

avioes e principalmente helic6pteros. 

0 alto prec;o desses equipamentos tern feito com que os governos sejam 

reticentes com relac;ao a sua aquis~c;ao, buscando alternativas. E a forma de contrato 

administrativo que o Estado de Santa Catarina vern se valendo para o emprego de 

aeronaves na seguranc;a publica, tanto na PoHcia Civil como na Polfcia Militar, tern 

sido o contrato de locac;ao (arrendamento). 
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Nesse tipo de contrato, no caso da Pollcia Militar, dentre as principais 

obrigag6es da contratada, esta a disponibilidade do equipamento em condig6es de 

operagao arcando com os custos de manutengao, combustfvel, instalagao de alguns 

equipamentos especlficos para operag6es em seguranga publica, e tarifas 

aeroportuarias. Destaque-se que em Santa Catarina as aeronaves locadas nao 

possuem dois importantes equipamentos para essas operag6es: o "corta fio" e a 

estrutura "kit anti-balistico". 

Na Policia Civil acresce a disponibilizagao de urn piloto Comandante de 

aeronaves, eis que ainda nao possui profissional em seus quadros com tal 

qualificagao, aumentando os custos da locagao. 

Percebe-se pelas informag6es contidas no item 4.2 que os gastos com 

locac;:ao no periodo entre 2005 e 2006 tern ficado em torno de 4 mithoes de 

reais/ano, montante financeiro que exige excesso de zelo administrative para que 

nao se incorra em desperdlcios e em responsabilizagao do administrador. 

5.2 ANALISE COMPARATIVA DA LOCACAO EM RELACAO A AQUISICAO DE 

AERONAVES POLICIAIS E DE BOMBEIROS 

As opg6es que tern se apresentado para os estados utilizarem equipamentos 

aeronauticos tern sido a compra ou a locagao e, eventualmente, permanecendo 

como fie! depositario, neste ultimo caso tal vfnculo jurfdico tern ocorrido apenas com 

avi6es, se desconhecendo sua ocorrencia com aeronaves de asas rotativas -

helic6pteros. 

Segundo pesquisa, no Brasil sao 67 os helic6pteros de propriedade dos 

Estados e apenas 05 os arrendados. As aeronaves preferenciais tern sido o modelo 

"Esquilo", fabricado pela Helibras- Helic6pteros do Brasil S. A, conforme dados 

constantes do item 2.4. 

Algumas quest6es distinguem o operador arrendatario do locatario. 

Primeiramente que as aeronaves arrendadas possuem uma configuragao utilitaria ou 

executiva, de uso civil, que precisarao ser adaptadas para incorporagao dos 

chamados "equipamentos especiais" para as atividades de polfcia ou de bombeiros, 

que compreendem basicamente: guincho, gancho, farol de busca, bumby-bucket1
, 

corta-cabos, portas deslizantes, flutuadores, sistemas de navegagao inteligente com 

1 Bumby bucket e urn equipamento em forma de cone que e i9ado pelo helic6ptero se destinando a 
combater incendios. 
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mapeamento de ruas, radios de telecomunicac;:oes, dentre outros, que acabam 

encarecendo ainda mais a locac;:ao/arrendamento. 

Ja o operador proprietario recebe a aeronave configurada ab initio com o tipo 

de missao que sera desenvolvida e, apesar da configuragao da aeronave para 

operac;:ao policial ou de bombeiros encarecer o prec;:o final, o patrimonio agregado se 

incorpora ao Estado, o que tambem contribui para a seguranc;:a de voo. 

No caso da locac;:ao, a configurac;:ao perpassa por urn processo de 

homologagao de cada equipamento agregado, e via de regra tudo se incorpora ao 

prec;:o final da locac;:ao. Saliente-se a dificuldade de se ter uma empresa concorrente 

que participe de urn certame licitat6rio para locac;:ao que atenda algumas 

especificidades como as citadas. Em Santa Catarina, com excec;:ao do ano de 1999, 

a empresa vencedora tern sido sempre a mesma, sendo um dos motives exatamente 

a adequac;:ao as exigencias do edital, o que, de certa forma, tern limitado ou ate 

mesmo inviabilizado a participac;:ao de outros concorrentes e implicando em maiores 

custos para o Estado. 

Uma das vantagens que podem ser apontadas na locagao diz respeito a 

obrigac;:ao da contratada em se responsabilizar por todas as questoes de natureza 

administrativa (quanta a adequac;:ao do equipamento a legislac;:ao aeronautica) e 

operacional da aeronave, e o contratante receber a aeronave em condiyaes plenas 

de emprego. A (mica preocupac;:ao do Estado e a seguranc;:a nas operac;:aes eo 

treinamento e capacitac;:ao permanente da tripulagao tecnica, administrac;:ao das 

atividades e controle e fiscalizac;:ao do cumprimento do contrato administrative. 

5.3 ESTUOO DE VIABILIOADE ECONQMICA DO EMPREGO DE AERONAVES 

Uma das questoes a serem levadas em conta, por ocasiao da opc;:ao por parte 

do administrador publico no que tange a locac;:ao ou aquisic;:ao de aeronaves e o 

problema da economia. 

Como o equipamento que tern sido mais operado no Brasil e em Santa 

Catarina tern sido o modelo "Esquilo", sera sabre o mesmo que recaira nossa 

analise. 

0 prec;:o inicial de um helic6ptero tipo "Esquilo", em d61ares, dependendo de 

sua configurayao, equivale a US$ 2.800.000,00 (dais milhoes e oitocentos mil 

do lares), sen do que o mesmo possui urn ciclo de vida nas atividades de seguranc;:a 

publica em torno de 20 anos, o que equivale, aproximadamente, a 20 anos de 

utilizac;:ao. 
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Para ilustrar, tendo como fonte de consulta a fontes a HELIBRAS, os valores 

estimativos de helic6ptero Esquilo AS 350B, ana 1981 corresponds a US$ 

550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil d61ares), do AS 350B, ana 1983 - US$ 

600.000,00 (seiscentos mil d61ares) e do AS 350B2, ana 1999 - US$ 1.200.000,00 

(urn milhao e duzentos mil d61ares). Esses modelos de aeronaves sao os que 

operam ou ja operaram em Santa Catarina (caso do B-2). Segundo fonte da 

HELl BRAS: 

Tais valores sao aproximados para urn he que tenha 
acumulado uma quanti dade media de horas voadas ( se voou 
muito acima da media, o valor cai), considerando a versao 
utility e sem ver as horas voadas, analisar os livros da 
aeronave e motor e sem conhecer o potencial de componentes 
para troca. Veja em anexo, as fichas de avalia9ao utilizadas no 
mercado americana, que colhi da publica9ao Blue Book. HE 
NOVO: AS 350B2, novo de fabrica- US$ 2,800,000.00, versao 
policial completo ( Farol de busca, sistema de mapas 
eletr6nicos, guincho de salvamento, gancho, kit rappel, portas 
corrediyas, radio policial, blindagem de piso para 7 .62mm ' 
etc .. ), sem o FUR As condiyaes mfnimas de pagamento hoje 
sao : 30% de sinal e 70% na entrega do helic6ptero. 0 Custo 
Operacional (DOC) de urn B2 e de US$ 650.00/hora voada, 
sendo o Custo Direto de Manuten9ao (DMC) de US$ 174.00 
/hora voada. (HELIBRAS, 2007) 

Os custos e despesas com uma aeronave desse modelo ao Iongo desse ciclo 

de vida e, segundo dados levantados junto a HELIBRAS1
' valores em d61ares, e 

aproximadamente US$ 1 0. 728.344,00 ( dez milhoes setecentos e vinte e oito mil 

trezentos e quarenta e quatro do lares). 

Ja o custo media atual de urn helic6ptero locado/arrendado fica em torno de 

US$ 1.500,00 (mil e quinhentos d61ares), a hora de v6o, sendo esse custo ao Iongo 

do ciclo de vida em torno de US$ 16.200.000,00 (dezesseis milhoes e duzentos mil 

d61ares), correspondentes a aproximadamente 10.800 horas de v6o, o que inclui a 

manuten9ao, combustfvel, seguro e, em alguns casas, a hangaragem. Em Santa 

Catarina o Grupamento de Radiopatrulhamento Aereo possui urn hangar na Base 

Florian6polis, custo, portanto, que, ao menos com rela9ao a uma das aeronaves, 

esse aspecto deveria ser considerado no pre9o final da loca9ao. 

Percebe-se que o gasto com a loca9ao em rela9ao a aquisi9ao do 

equipamento aeronautico e significativamente maior, correspondendo praticamente 

a um valor proximo ao dobro, o que acaba sendo altamente compensador para as 

1 Dados obtidos junto a HELIBRAS em abrillmaio de 2007. 
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empresas de taxi aereo que se disp6em a locar suas aeronaves para as atividades 

de seguran9a publica. 

Os grafico abaixo sao elucidativos quanta a essa questao: 

Parimetros de mercado US$ R$ 
Prec;o do AS 350 82 completo a no 2007, versao executiva 
climpostos 2.800.000,00 5.600.000,00 
Taxa Cambial projetada para 1° Semestre de 2008: Real x 
D61ar 1,00 2,00 
Combustive!- pre~o do litro 1,50 3,00 
Hangaragem - mensal 1.100,00 2.200,00 
Gusto Dire to de Manutenc;ao - DMC I H DV 220,98 441 ,96 
Gusto da Mao-de-Obra I HDV (em oficinas) 60,00 120,00 
Seguro aeronautico completo ( RETA e L.U.C)- 3.5o/o a.a 98.000,00 196.000,00 
Aluguel de Esquilo por hora de voo (Taxi Aereo) 1.500,00 3.000,00 

Cicio de vida do helic6ptero no servic;o publico (a nos) 20 
Valor residual ap6s o Cicio de Vida 25°/o 
Horas de Voo- mensal 45 
Horas de Voo durante o Cicio de Vida 10.800 
Consumo de combustive! (litrosiH DV) 160 

Aeronave Propria US$ R$ 
Prec;o do AS 350 82 completo a no 2007, versao executiva 
climpostos 2.800.000,00 5.600.000,00 
Gusto do DMC ao Iongo do Cicio de Vida 2.386.584,00 4.773.168,00 
Gusto da Mao-de-Obra (Mnt) ao Iongo do Cicio de Vida 648.000,00 1.296.000,00 
Gusto do Combustive! ao Iongo do Cicio de Vida 2.592.000,00 5.184.000,00 
Gusto de Lubrificantes ao Iongo do Cicio de Vida (3o/o do 
Comb) 77.760,00 155.520,00 
Seguro ao Iongo do Cicio de Vida 1.960.000,00 3.920.000,00 
Hangaragem ao Iongo do Cicio de Vida 264.000,00 528.000,00 
Total 10.728.344,00 21.456.688,00 

I Valor residual - ap6s o Cicio de Vida - 25°/o 1oo.ooo.oo I 1.4oo.ooo,oo I 

I TOTAL GERAL 11 o.o28.344,oo 1 2o.o56.688,oo 1 

I Custo da hora de voo 1 993,371 1.986, 73 1 

Aeronave Locada l US$ I R$ 
Gusto do aluguel* ao Iongo do ciclo de vida l16.2oo.ooo,oo 1 32.4oo.ooo,oo 
* lnclui: Manuten9ao, combustive!, seguro e hangaragem 

Nao estao incluidas as despesas de passagem aerea, hospedagem e transporte das tripula96es 

Siglas: 
DMC - Gusto direto de manuten9ao 

HDV-Custodema~d~obrn 

MNT- Manuten~ao 
Fonte: Helibras 
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COMPARATIVO DE DESPESAS- ALUGUEL x COMPRA US$ 

DIFERENCA ENTRE OS GASTOS COM COMPRA E 0 ALUGUEL 
EM20ANOS $6.171 .656,00 

Equivalencia com pre9o de 35082 novo 2,2 
085.: Ao optar pela compra de 1 helic6ptero novo, a SSP-SC economizara o 

equivalente a 2 aeronaves novas e mais 1 0°/o de uma 3a aeronave 

DIFERENCA ENTRE OS GASTOS COM COMPRA E 0 ALUGUEL 
EM 10 ANOS $3.085.828,00 

Equivalencia com pre9o de 35082 novo 1, 1 
08S.: Ao optar pela compra de 1 helic6ptero novo, a SSP-SC economizara o 
equivalente a uma 1 aeronave novae mais 10% de uma 2a aeronave 

DIFERENCA ENTRE OS GASTOS COM COMPRA E 0 ALUGUEL 
EM 05 ANOS $1 .542.914,00 

Equivalencia com pre9o de 35082 novo 0,6 
08S.: Ao optar pela compra de 1 helic6ptero novo, a SSP-SC podera 
economizar o equivalente a 45°/o de 1 aeronave nova 
Fonte: Helibras 

Esse estudo efetuado pela HELI8RAS demonstra cabalmente as vantagens 

da compra de urn equipamento aeronautico em rela9ao ao processo de locac;ao, o 

que deve ser sopesado pelo administrador publico no processo decis6rio. 

Outros aspectos, ainda, concorrem a viabilidade economica no emprego de 

aeronaves. Par exemplo, com relac;ao a helic6pteros, especificamente, destaca-se 

que a diferen9a no valor entre uma aeronave nova e uma usada variam em razao da 

deprecia9ao do aparelho, que decai em media 1 0 a 12 °/o ao ana, sendo que a media 

da vida util , ou ciclo de vida desses equipamentos, ficam em torno de 20 anos. 

Em Santa Catarina isso fica muito mais evidenciado, ou seja, os valores 

ficaram ainda maiores do que os da analise acima considerando-se uma media de 

40 hs/voo mensais, eis que no processo par concorrencia no 120/PMSC/2004, que 

culminou no Contrato no 221/PMSC/2005, os valores de locac;ao ficaram assim 

definidos: 

CLAUSULA DECIMA (VALOR E PAGAMENTO) 
[ ... ] 2. 0 pre9o por hora de voo fica estipulado conforme a baixo: 
a . Ate a 403 hora/mes o valor e de R$ 3.391,50 (tres mil, trezentos e 
noventa e urn rea is e cinquenta centavos) ; 
b. Da 40 a ate 603 hora mes o valor e de R$ 3.052,35 (Tres mil , 
cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) (redutor de 10°/o) 
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c. Da 608 ate a 808 hora/mes o valor e de R$ 2.882,78 {Dois mil, 
oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) (redutor 
de 15%) 
d. A partir da 80 a hora mes o valor e de R$ 2.713,20 (Dois mil, 
setecentos e treze reais e vinte centavos) (redutor de 20 %) {grifo 
nosso) 

No caso do GRAER, opera-se mediante locagao aeronaves modelo "Esquilo

monoturbina", conforme vista anos 1981 e 1983. Esses modelos nao sao mais 

fabricados pela HELIBRAS, e essas aeronaves ja passaram da sua "vida uti I", pais 

contam respectivamente com 26 e 24 anos. Sabe-se que uma aeronave quanta mais 

antiga, maiores serao os custos com manutengao, alga que devera ser sopesado por 

ocasiao quer da compra quer da locac;ao. 

Para exemplificar, com relac;ao a compra, uma aeronave das que tern 

configurac;ao tecnica semelhante as que operam no GRAER, uma aeronave nova 

{com todas as atualizac;oes tecnicas) tern urn valor em torno de U$ 1,9 milhao, sem 

considerar os equipamentos especiais especfficos para operac;ao em seguranc;a 

publica. 0 prec;o estimado das que operam no GRAER, considerando-se a 

depreciac;ao e os valores de mercado estao muito aquem de uma aeronave com 05 

ou menos anos de uso. Pode-se ate mesmo afirmar, com base na "planilha de 

custos" consignada no item 4.2, que num unico ano seria possfvel com os valores da 

locac;ao se adquirir uma aeronave nova modelo "H-350- Esquilo", ultima versao. Em 

se tratando de uma aeronave usada, entao, essa viabilidade seria ainda muito maior. 

5.4 A RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES 

AEREAS EM SEGURANCA PUBLICA 

A responsabilidade do gestor na administrac;ao das atividades aereas em 

seguranc;a publica perpassa por ac;oes que vao desde os cuidados com a seguranc;a 

de voo, gestao dos atos ordinat6rios intema corporis e observancia dos aspectos 

legais que dizem respeito a Administrac;ao Publica. 

Dentre essas responsabilidades ha tambem que se ter em mente a questao 

que diz respeito a opc;ao entre a locac;ao e a aquisic;ao da aeronave ideal para as 

operac;oes. 
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Segundo Senisse: 

A Administrac;ao tern liberdade de escolha nas suas aquisic;oes, mas 
essa liberdade ha de basear-se no real interesse publico, e nao 
em predile~ao ou aversoes pessoais do administrador. Dai a 
necessidade da demonstra98o da vantagem para escolha de 
determinada marca para as aquisic;oes do servic;o publico. Estando 
justificada a vantagem da exclusividade , pode haver aquisi9ao direta 
da marca escolhida, ou licitac;ao entre seus fornecedores, se houver 
mais de urn em condic;oes de atender a Administra98o. Sem 
justificac;ao da vantagem, a exclusividade de marca e ilegal, e a 
aquisic;ao pode ser anulada administrativa ou judicialmente, com 
responsabilidade de quem a ordenou. (SENISSE, 1999, p. 45) 
(grifo nosso) 

Desta forma, ha que prevalecer o interesse publico em todos os atos de 

gestao das atividades aereas, cuja discricionariedade do administrador deve estar 

pautada nos princfpios constitucionais da Administrac;ao Publica, como visto no 

capitulo 2. 

Lazzarini reforc;a esse entendimento ao afirmar que: 

Os atos de policia sao atos administrativos. Assim, 
sujeitam-se aos mesmos princfpios norteadores de tais atos, 
devendo ter, inclusive, a mesma infra-estrutura. Em outras 
palavras, neles devem estar presentes os elementos 
constitutivos, como a competimcia, a finalidade, a forma, o 
motivo eo objeto. [ ... ] 0 objeto do poder de polfcia e todo bern, 
direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade ou 
por em risco a seguranc;a nacional, exigindo, por isso, 
regulamentac;ao, controle e contenc;ao pelo Poder Publico. A 
forma sera a escrita ou a verbal, admitindo-se, ainda, a 
simb61ica, como sao os silvos dos policiais de transito, a 
sinalizac;ao do trafego de veiculos e pedestres, etc. Alias, 
forma verbal e admitida no Direito Administrative, justamente, 
para possibilitar atos de policia em casos de urgencia, onde 
nao se pode perder tempo. (LAZZARINI, 1999, p. 195) (grifo 
nosso) 

Percebe-se que ha urn regramento ao qual o gestor da atividade aerea deve 

se submeter quer com relac;ao a decisoes de carater poHtico-estrategico, como por 

exemplo, na escolha do melhor equipamento aeronautico para operac;oes de poHcia 

ou de bombeiros, ou mesmo com relac;ao ao empenho da aeronave em uma simples 

ocorrencia de patrulhamento, que devera estar ajustado a questao da 

finalidade/necessidade. 
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Para Odete Medauar "0 descumprimento de deveres e a inobservancia de 

proibi96es acarretam consequencias para o agente publico; esse tema e estudado 

sob o nome de responsabilidade dos servidores" (MEDAUAR, 2002, p. 363) 

Ao lado dos deveres do administrador, ou gestor das atividades aereas, 

dentre os quais destacam-se o de desempenho adequado de seu cargo ou fun9ao, a 

honestidade e a probidade, a leatdade e a fidelidade, o sigilo profissional, a 

assiduidade e a urbanidade, estao as suas responsabilidades, que vao da 

administrativa ,criminal, civile ate mesmo fiscal, esta ultima perante os Tribunais de 

Contas. 

Oestarte, OS desafios do gestor da atividade aerea em seguran9a publica e 

conciliar os interesses do Estado e da sociedade com uma visao moderna e que 

propicie maior prote98o e defesa do cidadao consoante a legisla98o vigente. 
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5.5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 emprego de aeronaves em a<;oes tipicas de seguran<;a publica e fato 

irreversfvel no ambito locale global, havendo demonstra<;ao de crescimento dessa 

atividade no Brasil e no mundo. 

A importancia do emprego de equipamentos aeronauticos nesses tipos de 

a<;oes e materializada nos incontaveis casas e registros de salvamentos, combate a 

incendios, enfrentamento a violencia e a criminalidade, a<;oes preventivas, dentre 

varias outras em que qualquer outro meio/recurso nao teria a mesma efetividade. 

Nao e incomum sever noticiarios com helic6pteros e avioes em opera<;oes dessa 

natureza que possuem urn alto grau de complexidade. 

Em Santa Catarina, desde o infcio das opera<;6es aereas as institui<;oes 

policiais e de bombeiros e seus respectivos efetivos perceberam a importancia de 

sua utilidade, e a sociedade tern aprovado o seu emprego. Os registros de 

opera<;oes policiais exitosas e o numero incontavel de salvamentos e resgates tern 

propiciado uma maior sensa<;ao de tranquilidade e de seguran<;a, a ponto de ser 

impensavel a dispensa desse recurso. 

Neste trabalho buscou-se elementos que pudessem auxiliar no respaldo legal 

das decis6es administrativas que dizem respeito ao emprego da avia<;ao nas 

atividades de seguran<;a publica. 

Ap6s ter-se feito urn breve hist6rico da avia<;ao no Brasil e no Mundo, bern 

como sabre a avia<;ao policial, partiu-se para a fundamenta<;ao do trabalho, que 

encontrou esteio no campo do Direito Administrative, eis que na analise central do 

objetivo proposto, que foi o de verifica<;ao da melhor viabilidade para o Estado entre 

a loca<;ao e a aquisi<;ao de aeronaves, os princfpios norteadores da Administra<;ao 

Publica devem ser balizadores dessa decisao, sob pena de responsabilidade do 

administrador. 

Pelos levantamentos efetuados chegou-se a conclusao de que o equipamento 

aeronautico adquirido pelo Estado em a<;Qes tfpicas de seguran<;a publicae muito 

mais adequado do que o equipamento locado e/ou arrendado. Os dados estatfsticos 

em termos de horas de voo e custo media do ciclo de vida, colimados na realiza<;ao 

deste trabalho e efetuados neste capitulo evidenciam a questao da economicidade 

de uma aeronave adquirida pelo Estado em rela<;ao a uma aeronave locada. 
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A demonstragao de tais dados evidenciam a necessidade de que se repense 

a forma de Contrato Administrativo atualmente vigente no Estado de Santa Catarina 

que e a de locagao, a qual no ambito do GRAER ja vern sendo efetuada ha alguns 

anos e, inclusive, ja foi objeto de recomenda<;ao de estudos por parte do Tribunal de 

Contas do Estado, conforme Ac6rdao e Decisao da referida corte apresentado no 

item 3.4 deste trabalho. 

Ao Iongo do desenvolvimento do trabalho algumas quest6es transversais 

tambem apontam para a necessidade de que se revejam algumas estrategias de 

emprego de aeronaves por parte do Estado e que tambem tam reflexos diretos na 

questao da eficiencia e economicidade dos servi<;os publicos. Essas quest6es dizem 

respeito a concorrencia de opera<;6es entre as estruturas operadoras de aeronaves, 

ou seja, a Polfcia Mifitar e a Policia Civil, e, daqui a pouco, ao Corpo de Bombeiros 

Militar. A centraliza<;ao no controle operacional das atividades, com uma diretriz 

regulando as atividades das institui<;Qes operadoras de aeronaves, que passaria a 

operar num modelo tipo "sistema", ou seja, que preserva a autonomia das 

institui<;6es, apresenta-se como uma alternativa viavel e que vern ao encontro dos 

princfpios norteadores da Administragao Publica. 

Com rela<;ao ao emprego de aeronaves por parte da PoHcia Civil, cuja 

competencia institucional e a atividade de Policia Judiciaria, ou seja, a<;Oes de 

investiga<;ao criminal, fica a reflexao sabre a real necessidade de um equipamento 

aeronautico pela ostensividade caracterfstica desse equipamento, o que, de certa 

forma, se choca com o necessaria sigilo de suas ag6es, salvo em opera<;6es de 

envergadura, como o desbaratamento de quadrilhas, o que, ainda assim, poderia 

ocorrer com o apoio da Polfcia Militar, como muitas vezes tern acontecido. 0 que 

nao se justifica sao ag6es de policiamento ostensivo em estadios de futebol, 

radiopatrulhamento na orla maritima e de manaciais, policiamento noturno e outras 

a<;Oes que sao de competencia institucional da Polfcia Militar ou do Corpo de 

Bombeiros. 

Outra questao transversal abordada neste trabalho foi a que diz respeito ao 

tipo de equipamento empregado nas opera<;6es aeropoliciais e de bombeiros, em 

que se demonstrou que e possfvel a racionalizagao de custos adequando-se modelo 

e configura<;ao de aeronaves com a especificidade de certos tipos de miss6es. 

Verificou-se tambem ao Iongo deste trabalho que muito embora o ideal seja 

um helic6ptero tipo multimissao, que atenda de 85 A 90 % das miss6es policiais ou 

de bombeiros, ou seja, que realize operag6es de salvamento, resgate, e de a<;6es 
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policiais, um gerenciamento adequado pode possibilitar a articula9ao de a96es com 

aeronaves de menor porte e custos operacionais menores. Nao obstante, o conceito 

de "multimissao" tern que ser vista com algumas restri96es e cautela, sob pena de se 

comprometer a seguranya de VOO, principalmente quanta as ayoes de bombeiros e 

de polfcia, que possuem concep96es doutrinarias e operacionais distintasl 

Diante da escassez de recursos e das novas contingencias que a9odam a 

ordem social, notadamente as que dizem respeito a violencia e a criminalidade, as 

estruturas de seguran9a publica precisam adequar-se aos novas tempos, buscando 

alternativas mais pr6ximas da realidade economica, polltica e social em que estao 

inseridas, deixando um pouco de lado quest6es corporativistas que acabam 

assumindo um rompante de letargia estatal, de inoperancia e de distanciamento das 

necessidades de seguran9a e de prote9ao ao cidadao. Voar e preciso, desperdi9ar 

recursos nao. 

Por fim, a promo9ao dos direitos de cidadania implica numa nova modalidade 

de seguran9a, a seguran9a cidada, para a qual o emprego de novas tecnologias, 

como o emprego de aeronaves, e imperioso. E para que essas "asas" ganhem firme 

sustenta9ao e preciso enxergar as novas realidades, ou seja, perceber em que "ceu" 

se esta voando, para que a maxima "voar para servir'' nao seja mero diletantismo, 

masse transforme sinonimicamente numa expressao de promoyao e constru9ao de 

uma sociedade da paz. 
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6CONCLUSAO 

Ao Iongo de nossa jornada apresentamos dados, informac;oes, criterios, 

princfpios jurfdicos que nos permitissem responder a seguinte indaga<;ao: Emprego 

de aeronaves nas atividades de seguran~a publica: loca~ao ou aquisi~ao? 

Ap6s inumeras considerac;oes verificamos que a "aquisic;ao" sobrepuja a 

"locac;ao" tanto nos aspectos custos e operacional, quanta aos aspectos de respeito 

a estrita obediencia aos princfpios constitucionais e administrativos. 

As informac;oes obtidas nas pesquisas deste trabalho nos permitiram colimar 

elementos que ensejam uma revisao dos tipos de contratos administrativos 

atualmente firmados pela administrac;ao publica do Estado de Santa Catarina com 

relac;ao as aeronaves empregadas na seguranc;a publica. 

A atividade aeronautica, apesar do custo-beneffcio, e onerosa, exigindo rigor 

no controle jurfdico, politico e administrative, visando-se compatibilizar os gastos 

publicos com a eficiencia administrativa, no caso a operacionalidade e o padrao nas 

ac;oes de promoc;ao de defesa do cidadao, que compreendem desde ac;oes tfpicas 

de polfcia, apoio a 6rgaos publicos e principalmente as de socorrimento publico. 

Ja nao se trata mais de aquilatar sabre a necessidade ou nao de emprego de 

helic6pteros pelas forc;as policiais ou de bombeiros, pois ha muito, a utilidade do 

equipamento aeronautico em servic;os de seguranc;a publica tern se notabilizado 

como urn instrumento eficaz de enfrentamento da violencia e da criminalidade. 

Nao obstante, isso nao ilide o administrador publico de vincular sua decisao 

segundo os Princfpios Norteadores da Administra<;ao Publica estudados no capitulo 

3, principalmente o que diz respeito ao regime administrative e aos Princfpios 

Administrativos Constitucionais Consagrados, em que destacamos o da supremacia 

do interesse publico sabre o privado e o da indisponibilidade, pela administrac;ao, 

dos interesses publicos. Deixou-se clara que a discricionariedade ilimitada podera 

responsabilizar o administrador, tanto que o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina ja manifestou-se sabre o assunto, recomendando estudos a respeito. 

E este estudo e cabal no que tange a demonstrac;ao tecnico-jurfdica e 

administrativa sabre a melhor conformidade do contrato administrative com os 

princfpios norteadores da Administrac;ao Publica sob o vies constitucional, que dizem 

respeito a legalidade, urgem de mudanc;as que estejam melhor alinhadas com os 

interesses publicos, no caso a loca<;ao de aeronaves. 
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0 conjunto de fatores analisados neste trabalho sao concorrentes no que diz 

respeito a melhor viabilidade pela aquisi<;ao que pela loca<;ao, tanto que urn estudo 

da HELIBRAS, fabricante do helic6ptero modele esquilo, nos leva a essa reflexao. 

Urn dos pontes apontados nesse estudo e que o custo do aluguel acaba sendo 

despesa sem retorno sob o aspecto patrimonial, ao reves a compra e urn 

investimento num patrimonio incorporado ao Estado. Some-se a isso que as 

empresas que se propoe a locar aeronaves para essas atividades sopesam seus 

Iueras, que sob o aspecto comerciallhes sao bastante interessantes. 

Diante disso, tambem nao se pode olvidar que outras areas de interesse da 

seguran<;a publica poderiam ser beneficiadas com a economicidade produzida por 

uma nova modalidade de contrato administrative com rela<;ao ao emprego de 

aeronaves, citando-se, dentre outras vantagens, o sentido de fortalecimento 

institucional, a eleva<;ao do "moral da tropa", maior autonomia e possibilidades de 

incorpora<;ao de equipamentos especiais, acumulo de experiemcias e conhecimentos 

e carater de definitividade da presta<;ao do servi<;o. 

Esperamos que o presente esfor<;o academico possa contribuir primeiramente 

para a tomada de decisao no Estado de Santa Catarina. Cremes, entretanto, que 

nossos esfor<;os possam se samar a tantos outros, de colegas policiais e 

administradores publicos de outros Estados da federa<;ao, contribuindo cada vez 

mais para uma analise precisa da utilizayao dos recursos publicos na tao requerida 

e, por vezes esquecida, area de seguran<;a publica, dever primordial do Estado. 

0 desafio de nosso tempo e exatamente esse, o de se buscar novas 

tecnologias que acompanhem o desenvolvimento do Estado contemporaneo e das 

demandas insurgentes diante das mais variadas manifesta<;oes de violencia que 

abalam a ordem social eo bern comum hodiernamente, quer a nfvellocal (desastres 

naturais, criminalidade ... ) ou a nfvel global (terrorismo, doen<;as epidemicas, 

guerras ... ) e a avia<;ao nas a<;oes de seguran<;a publica tern se mostrado como urn 

dos mais eficazes recursos no enfrentamento a essas situa<;oes. 

Sob essa nova perspectiva de promo<;ao dos direitos de cidadania e defesa 

social, alinhados com os princfpios do direito administrative, o emprego da avia<;ao 

na seguran<;a publica trara resultados que, por certo, auxiliarao na constru<;ao de 

uma sociedade mais alinhada com as necessidades individuais e coletivas. Que as 

reflexoes produzidas neste trabalho nos sirvam para que a seguran<;a publica no 

Estado de Santa Catarina e em outros Estados da federa<;ao possam al<;ar altos 

impessoalidade, moralidade e publicidade. De tudo posto, voos em prol de uma 

sociedade mais segura, participativa, livre, igualitaria, democratica e feliz. 
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