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RESUMO 

0 objetivo da presente monografia, tendo como tema "0 lmpacto do Batalhao de 
Policia de Transito, na Seguranga Publica, da cidade de Curitiba", visou 
primordialmente comprovar que o BPTRAN e uma Unidade da Policia Militar 
absolutamente indispensavel para a consecugao de seus objetivos. No decorrer do 
referido trabalho, verificou-se que o tema proposto e bastante complexo e 
abrangente, tendo sido necessaria aprofundar-se na busca de dados, registro e 
informagoes precisas e concretas. Para o seu desenvolvimento, procurou-se 
inicialmente pesquisar sabre o Batalhao de Policia Transito e dentro desse capitulo, 
descreu-se sabre sua hist6ria, estrutura e competencia para o registro de acidentes. 
Discutiu-se a legalidade da Policia Militar no Transito e tambem a Legislagao de 
Transito Brasileira. Tornou-se indispensavel ressaltar os acidentes de transito e foi 
preciso, tambem, distinguir-se a situagao do transito em Curitiba. Tratou-se de 
enfatizar a experiencia de Sao Paulo com a extingao de seu Comando de 
Policiamento de Transito. Estudou-se o impacto que o BPTRAN exerce na 
criminalidade de Curitiba. Paralelamente a elaboragao da revisao da literatura, foram 
aplicados questionarios ao publico interno do BPTRAN, 12°, 13°, 17°, RPMON, e 
algumas autoridades civis ligadas ao tema, procurando embasar a monografia da 
melhor forma possivel e dentro dos criterios necessarios da pesquisa. Na sequencia, 
foram interpretados, discutidos e analisados todos os dados e informagoes colhidas 
e pertinentes, culminando por derradeiro com as conclusoes e sugestoes ao final 
apresentadas. Verificou-se desta forma, que o BPTRAN tern papel fundamental na 
Seguranga Publica da cidade de Curitiba. Assim, conclui-se que, enquanto nao 
houver politicas de investimento no Batalhao de Transito, com ampla discussao e 
consequente adogao de medidas efetivas, a Unidade, cada vez mais minguada e 
com dificuldade para cumprir sua missao corre urn serio risco de ser extinta 
deixando sua missao residualmente para que o municipio o faga. 

PALAVRAS CHAVES: acidentes de transito; educagao de transito; C6digo de 
Transito Brasileiro; extingao do BPTRAN; Policia Militar do 
Parana; impacto. 

xiv 
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1 INTRODUCAO 

A genese da presente pesquisa esta no fato de se consolidar a importancia 

do Batalhao de Polfcia de Transito, na Seguranga Publica, da cidade Curitiba. Ha 

muitos anos esta Unidade de Polfcia Militar e que tern provido os recursos para que 

a lnstituigao possa adquirir praticamente tudo em termos de viaturas e equipamentos 

necessarios a sua manutengao. A tftulo de exemplo so para se ter uma ideia no ana 

de 2005 foram arrecadados e repassados para o FUNRESTRAN (Fundo Especial de 

Reequipamento de Transito) R$ 8.105.598,12 (oito milhoes cento e cinco mil 

quinhentos e noventa e oito rea is e doze centavos). 

Existem, hoje, no entanto, alguns posicionamentos, no sentido de se extinguir 

o Batalhao de Transito, repassando-se o seu efetivo para as Unidades Operacionais, 

entendendo-se a partir daf, que esses Batalhoes, dentro da concepgao de 

responsabilidade territorial, poderao atender mais satisfatoriamente a comunidade 

local. 

Para que isso acontega, esses efetivos terao que ser tecnicos, portanto 

especializado nessa area. Tanto os oficiais como os pragas, que atuam no BPTRAN, 

dedicam grande parte de seu tempo ao estudo da legislagao, que volumosa, se 

formos verificar as alteragoes que acontecem na propria Lei 9.503, de 23-9-1997 

(Codigo Nacional de Transito ), e a quantidade de Resolugoes que sao editadas, 

quase que mensalmente, regulamentando, notadamente os artigos do proprio 

Codigo de Transito Brasileiro. Logo, pressume-se que os oficiais e pragas das 

Unidades Operacionais, que ja ocupam o seu tempo trabalhando e estudando a area 

operacional, de combate a criminalidade, par mais que queiram, nao terao 

disponibilidade para se dedicarem a mais essa tarefa que lhes exigira e muito. 

Alem do que, o que se cobra, hoje, principalmente da Polfcia Militar, e o 

combate direto a criminalidade, certamente quando se exigir, do Comandante do 

Batalhao Operacional, uma solugao imediata para reduzir esses Indices, em sua 

area de circunscrigao, se valera desses efetivos para responder aos reclamos, tanto 

da sociedade, como das autoridades, deixando merce, dos abusos no transito, outra 

grande parcela da sociedade, porque os poucos que ficarem com a atividade, alem 

de nao darem cabo da missao, nao terao as condigoes necessarias e 
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imprescindfveis para se atualizarem, permitindo que muitos desses autos de infragao 

sejam arquivados ou por inconsistencia 1, ou irregularidade2
. 

0 trabalho buscou, tambem demonstrar que alem do policiamento ostensive 

de transito, o BPTRAN e urn referencial em todos os sentidos, na cidade de Curitiba, 

na area de transito. 0 seu papel vai muito alem do policiamento e controle chegando 

com sucesso as famflias, onde a sua atuagao esta direcionada para as igrejas das 

mais diversas doutrinas, escolas atraves de visitas das criangas ao Batalhao de 

Transito e palestras do Batalhao nas publicas e privadas, empresas, tambem com 

palestras dadas, por oficiais da OPM, que alem da legislagao, exibem filmes e fotos 

tudo para mudar o comportamento, desses profissionais, no transito; a televisao por 

meio de entrevistas, onde se discute legislagao e em alguns casas com a 

participagao do publico, e a comunidade de urn modo geral, atraves de programas 

que vern desenvolvendo com blitz educativa e distribuigao, principalmente de 

folhetos. 

0 transito, que abrange o trinomio condutor, vefculo e sistema viario, e urn 

dos fenomenos que registra as mais expressivas transformagoes do seculo XX - e 

assim sera, ainda por algumas decadas. Ha algum tempo, sem regramentos 

apropriados e sem aplicagao severa das leis, o Brasil tornou-se urn dos pafses com 

os mais altos Indices de crimes, infragoes e acidentes de transito, ocupando Iugar de 

destaque e preocupagao de todos os segmentos da sociedade. No ano de 2005, 

foram registrados, somente em Curitiba, "urn total de 13.524 acidentes de transito 

urbana, sendo 6.588 com lesoes corporais, resultando a morte de 91 pessoas no 

local do sinistro e ocasionando ferimentos em 8.234 pessoas" (BPTRAN, 2005, p.3). 

Logo, caso o BPTRAN venha ser extinto, e de se supor que esses Indices 

aumentarao, ainda mais. 

1Auto inconsistente e aquele que noticia coisa que, juridicamente, nao aconteceu. Por exemplo, 
notificagao e motorista de caminhao transitando sem o capacete. Sua cobranga gera direito a 
restituigao do indebito, assim como indenizagao por danos -DA INCONSISTENCIA OU 
IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRA<;AO - CUNHA, lrineu Ozires - Intranet, pagina da Polfcia 
Militar do Parana. 
2 0 irregular pode ser convalidado pela ausencia de impugnagao ou recurso, sendo justa a sua 
imputagao de penalidade, depois de todas as fases do processo administrative de transito em caso 
de inercia do infrator. DA INCONSISTENCIA OU IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRA<;AO -
CUNHA, lrineu Ozires- Intranet, pagina da Polfcia Militar do Parana. 
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A pesquisa foi ardua, a discussao do tema demandou intensa discussao com 

pessoas que atuam na area ou atuaram. Finalmente consciente das ideias a serem 

propostas, parto para o desenvolvimento deste trabalho com uma certeza: o 

BPTRAN e Unidade Operacional da Polfcia Militar que jamais deve ser extinta, ate 

por que o momenta exige cada vez mais das Corporag6es Militares suas 

especializag6es. 

A nogao adequada do alcance social de suas fungoes deve levar a Polfcia 

Militar a uma preparagao eficaz e compativel com a dignidade de seu mister. Essa 

desejavel disposigao representa uma forma a mais de demonstrar a sociedade que a 

Polfcia Militar pauta por atitudes de legalidade e etica. 

A consciencia, portanto, de que a atuagao do policial-militar sera sempre alvo 

de avaliagao, seja pela comunidade, seja por autoridades, e fundamental para o 

sucesso da lnstituigao Polfcia Militar no que pertine a atividade de transito. 

0 assunto e importante e atual e muito se discute a respeito buscando 

encontrar respostas adequadas as expectativas da comunidade e a necessidade de 

atuagao do BPTRAN cada vez mais eficaz. S6 respostas adequadas impedirao que 

continuemos expectadores de uma situagao que se vier a se concretizar sera 

ca6tica, ficando a comunidade merce de mandos e desmandos que dificultarao a 

correta aplicagao da lei. 

Ve-se, entao, quao momentoso e o problema, cuja solugao repercutira 

diretamente na eficacia da atividade policial-militar. Fica evidente por isso, diante de 

tal quadro, a necessidade de enquadrar devidamente o problema e de se buscar 

alternativas viaveis, a fim aumentar o efetivo do BPTRAN, alem de investimentos 

cada vez maiores, com vistas a sua total especializagao para que possa atender 

toda a cidade de Curitiba, sem que as outras Unidades Operacionais precisem 

utilizar seus efetivos para cuidarem o transito, dedicando-se exclusivamente a 

prevengao da criminalidade. 

Tambem e necessaria compreender e delimitar a amplitude da desejavel 

especializagao, para que cada vez mais apoiado pelo Comando Geral se possa 

aniquilar qualquer ideia de extirpagao do BPTRAN o que certamente traria danos 

irreparaveis a Corporagao. 

A fim de melhor subsidiar o presente trabalho, tornou-se necessaria colher 

todos os dados, informag6es e registros sobre a eficacia do BPTRAN em Curitiba, 

socorrendo-se para tal, de fontes bibliograficas atinentes ao assunto e de consultas 
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junto a Orgaos Publicos, notadamente aqueles relacionados as atividades de 

trans ito. 

A metodologia adotada foi a da linha de pesquisa bibliografica, com consulta a 

diversos autores, peri6dicos, Internet, 6rgaos representativos da comunidade e 

relat6rios especializados em transito versados no tema, aiE~m da pesquisa te6rica 

nos setores relacionados com a atividade do BPTRAN. 

Para realizar estas analises serao utilizados os criterios formais da coerencia, 

da sistematicidade; tambem serao adotados os criterios politicos da politicidade, da 

intersubjetividade e da relevancia social. 

No mesmo sentido, foram tambem questionadas diversas autoridades, todas 

ligadas e conhecedoras do tema em questao, como ex-Comandantes do BPTRAN 

no perfodo pesquisado, o Presidente do Conselho Estadual de Transito (CETRAN) e 

seus conselheiros, Diretor e ex-Diretor do DETRAN (Departamento Estadual de 

Transito ), Chefe do Estado Maior da PMPR (Poll cia Militar do Parana), Comandante 

do CPC (Comando do Policiamento da Capital), CPI (Comando do Policiamento do 

Interior), Delegado chefe da DEDETRAN (Delegacia de Transito ), urn juiz e urn 

promotor da Vara Especial de Transito, duas diretoras de escolas de 1° e 2° graus e 

60 (sessenta) policiais-militares. 

Para melhor compreensao, houve-se por bern, dividir a presente monografia 

nas seguintes partes: o hist6rico do BPTRAN e a legalidade da Polfcia Militar do 

Transito; situagao do transito em Curitiba discorrendo sabre a evolugao do efetivo do 

BPTRAN nos ultimos cinco anos, os acidentes de transito registrados em Curitiba 

nos ultimos cinco anos, a especialidade da atividade de transito, o BPTRAN como 

referencial na area de transito, o BPTRAN como fonte arrecadadora de recursos 

financeiros para o FUNRESTRAN; as operagoes realizadas e os vefculos recolhidos 

de janeiro a dezembro de 2005, o total de operagoes e os respectivos valores 

arrecadados nos ultimos cinco anos; a Estrutura do BPTRAN apresentando a divisao 

e as areas de atuagao do Batalhao; a experiencia de Sao Paulo com a extingao do 

CPTRAN. 

Foram, ainda analisados e interpretados todos os dados coletados, e por 

derradeiro, apresentado as conclusoes e sugestoes do presente trabalho. 

Cumpre, ao final, esclarecer que o problema parte da analise do peso do 

Batalhao de Polfcia de Transito, na Seguranga Publica, da cidade de Curitiba e 

modo pelo qual a Polfcia Militar do Parana, ap6s constatar a importancia do 
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BPTRAN, na Seguranga Publica, da cidade Curitiba vai se comportar elaborando 

diagn6stico sabre a eficacia ou nao dessa Unidade Operacional. 
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2 BATALHAO DE POLlCIA DE TAANSITO 

Sua hist6ria conta seus feitos her6icos. Comandando ao Iongo de seus anos 

por grandes oficiais, sempre trabalhou com suas ag6es voltadas para o bern estar da 

comunidade de Curitiba. 

Para a Polfcia Militar e uma Unidade que desempenha trabalho tecnico 

interpretando legislagao que serve de suporte, nao s6 ao trabalho de seus policiais

militares, contudo de suporte para os demais Batalh6es sediados no interior do 

Estado. 

2.1 HISTORICO 

Em 04 de fevereiro de 1952, por solicitagao do Chefe de Polfcia do Estado 

(atual Secretario de Seguranga Publica), de comum acordo com o Departamento 

Estadual de Transite e com o Comandante-Geral da Polfcia Militar, atraves do Oficio 

n.0 107, foi criada a Companhia dos Guardas-Sinaleiros do Transite que, no ano 

seguinte, passou a ter existencia legal. Dizia o oficio n.0 068, de 19 de fevereiro de 

1952: " ... considerando finalmente a necessidade da evolugao da tropa desta Polfcia 

Militar, no sentido de profissionalmente preparar o policial-militar, dentro do ambito 

da caserna e sob a egide dos regulamentos, para exerce-la com eficiencia e dentro 

da tradicional operosidade e prontidao da Corporagao". 

Os policiais-militares, inicialmente, cobriam, em tres turnos diaries, dez postos 

de guardas-sinaleiros de trans ito e contavam com urn efetivo de 103 homens, 

fornecidos pelo 1° Batalhao de lnfantaria que, comandados pelo 1° Tenente 

Combatente REINALDO JOSE MACHADO, constitulam o nucleo base para a 

instrugao e o servigo. Para esse servigo, foram designados pragas alfabetizados, de 

boa aparencia, que demonstravam desenvoltura, resolugao e aptidao para a fungao. 

Ficou assim, em conseqUencia das condig6es estabelecidas, criadas, em carc~ter 

precario e em fase experimental, o Servigo de Guardas-Sinaleiros de Transite da 

Polfcia Militar- SGSTPM. 
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A Ordem de Servigo foi publicada no Boletim Geral n.0 049, folhas 360 a 362, 

de 28 de fevereiro de 1952, sendo, portanto, esta a data oficial da criagao do 

Batalhao de Polfcia de Transite. 

0 efetivo do servigo de Sinaleiros ficou subordinado diretamente ao Estado

Maior, para efeito de execugao da missao fim, e ao Centro de Preparagao Militar 

(atual Academia Policial Militar do Guatupe). 

Em 1953, passou a categoria de Companhia de Guardas de Sinaleiros de 

Transite, formada pela 2a Cia do Centro de Preparagao Militar - CPM, passando a 
categoria de Unidade lndependente, subordinada diretamente ao Comandante

Geral, de acordo com o Boletim do Comando-Geral, de 25 de maio de 1953, com o 

efetivo de 230 homens, sendo 06 oficiais e 224 pragas. 

Varias vezes o grupamento mudou de nome e sofreu modificag6es. Em 1955, 

a Companhia foi incorporada ao recem-nascido Batalhao de Sinaleiros de Transite, 

com o efetivo de 586 homens. Ja em 1964, a Unidade transformou-se em Batalhao 

de Controle de Tratego, com urn efetivo de 4 76 homens. Naquela epoca, foi 

vinculado ao Regimento Coronel Dulcfdio, criado pela mesma lei. Foi somente em 

1976 que o Batalhao de Controle de Tratego passou a denominar-se Batalhao de 

PoHcia de Transite - BPTRAN. 

Em agosto de 1979, por solicitagao do Diretor do DETRAN e por concessao 

do Comandante do Batalhao de Transite, foi destacada uma equipe de 35 homens 

(01 oficial subalterno, 04 sargentos, 03 cabos e 27 soldados) para substituirem 

funcionarios civis no Plantae de Acidentes do DETRAN, com a missao de efetuar o 

levantamento de locais de acidentes no municipio de Curitiba, com excegao das 

rodovias federais e estaduais. 

No periodo de 20 de outubro de 1979 a 02 de abril de 1983, atraves de 

Portaria baixada pelo Diretor do DETRAN, ap6s contato com o Comandante do 

BPTRAN, foi designada uma equipe de 12 policiais do Batalhao, chefiada por oficiais 

subalternos, para constituir a banca examinadora de condutores de vefculos 

(motoristas e motociclistas) do DETRAN. 

0 BPTRAN, hoje, trabalha em conjunto com o DETRAN e a Diretoria de 

Transite de Curitiba (DIRETRAN) - Prefeitura Municipal, fazendo cumprir o contido 

no C6digo de Transite Brasileiro e legislagao complementar. 

A data que marcou toda a trajet6ria do BPTRAN foi 24 de fevereiro de 1983. 

Ap6s 31 anos da sua criagao, o Batalhao foi finalmente alocado em quartel proprio, 
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localizado junto ao DETRAN, na esquina da Rua Professora AntOnia Reginato Viana 

com a Rua Hayton da Silva Pereira - Bairro Capao da lmbuia, depois de haver 

passado por varios aquartelamentos, todos eles provis6rios e que nao atendiam as 

reais necessidades da unidade. 0 novo aquartelamento, de linhas arquitet6nicas 

mais modernas e funcionais, ofereceu aos integrantes da unidade condig6es 

excepcionais para cumprirem a missao de servir cada vez melhor a coletividade. 

2.2 ESTRUTURA DO BPTRAN 

A area de atuagao de responsabilidade operacional do BPTRAN ficou 

delimitada em fungao da Portaria do Comando-Geral n.0 358/88, de 13 de julho de 

1988, como sendo o municipio de Curitiba, com o seguinte desdobramento por 

subareas: 

• 1 a Cia - Sede na Rua Augusto de Mari, 3608, Portao, Curitiba. Compreende 

o policiamento ostensive e registro de acidentes de transite dos bairros da 

regiao sui de Curitiba. 

• 2a Cia - Sede na Rua Roberto Barroso, 630, Centro Cfvico, Curitiba. 

Compreende o policiamento ostensive e registro de acidentes de transite 

dos bairros da regiao norte de Curitiba, inclufdo o centro da cidade. 

• 3a Cia (COTAMOTRAN- Companhia Tatico M6vel de Transite)- Sede na 

Rua Dicesar Playsant, 14, Jardim Social, Curitiba. Compreende o 

policiamento especializado de operag6es destinadas a fiscalizagao de 

vefculos e condutores, escoltas e atendimento de eventos de grande vulto. 

Atua em toda Curitiba. 

0 emprego do efetivo da 1 a e 2a Cia esta voltado ao atendimento radio

motorizado de ocorrencias e acidentes de transite. Ja a 3a Cia trabalha direcionada 

para a atividade de fiscalizagao de vefculos e condutores, por meio da realizagao de 

operag6es de transite conhecidas por blitz, alem de outras atividades acima 

nominadas. 

Convem salientar que o BPTRAN, atualmente, procura atender a todos os 

acidentes que tern conhecimento, basicamente os solicitados pelo telefone de 

emergencia (190). Os envolvidos em acidentes em que houve somente danos 

materiais podem registrar a sua ocorrencia na sede do Batalhao. 



9 

Com relagao ao efetivo do BPTRAN verifica-se que o existente e menor do 

que previsto. Em 1998, ano em que o CTB comegou a vigorar, o BPTRAN possufa 

176 policiais a menos do que o previsto. No ano de 2003, esta diferenga aumentou 

para 309 policiais. Hoje esta em 338. Portanto, defasado abaixo do previsto. 

Segundo o Cel. PM RR Carlos Octavia Valente Aymore, em seu Trabalho 

Tecnico-Cientifico "A Doutrina de Emprego da Polfcia Militar e os Aspectos 

Conjunturais", apresentado no Curso Superior de Polfcia- CSP, na Polfcia Militar de 

Sao Paulo- PMESP- 1978, a aplicagao do efetivo mfnimo necessaria para atender 

a demanda do transito urbana e 1 PM para cada 500 vefculos licenciados, tendo 

como variaveis: o estado das vias; o nfvel relativo de obediencia a legislagao; 

qualidade de fiscalizagao; eficacia da repressao policial e administrativa de transito; 

volume de infragoes e acidentes de transito; material disponfvel para controle de 

trans ito e qualidade dos recursos humanos. (BPTRAN, p. 59, 1984) 

Seguindo esse estudo, considerando a frota de 928.079 vefculos, existente 

ate maio de 2006 (DETRAN, 2006), seria necessaria urn total de 1.856 policiais de 

transito. 

2.2.1. Missao Geral e Particular 

0 BPTRAN e uma unidade da Polfcia Militar do Parana, subordinada ao 

Comando do Policiamento da Capital, que executa, fundamentalmente, o 

policiamento de transito em Curitiba, tanto no processo a pe como motorizado. 

Sua missao geral e atuar sistematicamente no policiamento ostensivo de transito, 

para prevenir e reprimir atos relacionados com a seguranga publica e garantir a 

obediencia e o cumprimento as normas de transito estabelecidas por 6rgaos 

competentes, de acordo com o C6digo de Transito Brasileiro e legislagao pertinente, 

assegurando a livre circulagao de vefculos e pedestres, e evitando acidentes. 

Tern como missao particular: 

• Fiscalizar vefculos e condutores; 

• Reter e/ou remover vefculos por pratica de infragao de transito; 

• Autuar infratores e, conforme o caso, efetuar prisoes ou detengoes; 

• Atuar preventivamente, com vistas a redugao de acidentes de transito; 
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• Atender a todos os acidentes de transite urbana de Curitiba; 

• Remover ou providenciar, junto ao 6rgao competente, a remoc;ao de 

obstaculos, animais, veiculos que impec;am ou dificultem a livre circulac;ao 

nas vias publicas; 

• Promover e/ou participar de campanhas de transite, visando orientar e 

educar motoristas e pedestres. 

• Executar isolamento de area; 

• Realizar operac;oes de transite e, 

• Realizar escolta de dignitaries, cargas superdimensionadas, e outras. 

Alem destas atividades, consideradas como basicas, o BPTRAN executa 

operac;oes em apoio a outros 6rgaos (IPPUC, URBS, Receita Estadual, SMMA), e 

conjuntas com outras Unidades Operacionais da PMPR e com a Policia Civil. 

2.3 COMPETENCIA PARA REGISTROS DE ACIDENTES 

Quando se fala em competencia, logo vern a mente a lic;ao do professor Caio 

Tacita em: 0 Abuso do Poder Administrative no Brasil - conceito e remedies, co

edic;ao do Departamento Administrative do Servic;o Publico e Institute Brasileiro de 

Ciencias Administrativas, Rio de Janeiro, 1959, p. 27, assim oferecida: 

A primeira condic;ao de legalidade e a compet€mcia do agente. Nao ha, em direito 
administrative, competencia geral ou universal: a lei preceitua, em relac;ao a cada func;ao 
publica, a forma e o momenta do exercfcio da atribuic;ao do cargo. Nao e competente quem 
quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. A competencia e, sempre, um elemento 
vinculado, objetivamente fixado pelo legislador (TACITO, 1959, p. 27). 

0 BPTRAN e competente para o registro de acidentes de transite em Curitiba, 

em virtude do Decreta Estadual n° 3.832, de 23 de julho de 1984, que a estabelece 

para o DETRAN, que a delegou a PMPR por convenio. 
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3 LEGALIDADE DA POLiCIA MILITAR NO TRANSITO 

A legalidade do policiamento ostensive de transite e a sua execuc;ao pela 

Policia Militar com exclusividade esta prescrita no Art. 144, paragrafo 5° da 

CONSTITUI<;AO FEDERAL (1988): "As policiais militares cabem a polfcia ostensiva 

e a preservac;ao da ordem publica; [ ... ]". Na Ata da 41 a Reuniao (CONTRAN, 1985), 

encontrava-se implfcita a ac;ao das Polfcias Militares dos Estados para agirem nas 

vias publicas como proposta da autoridade de transite e, na qualidade de seus 

agentes, emitirem auto de infrac;ao, competencia que lhes foi conferida com 

exclusividade pelo Decreta-lei n.0 667/69, alterado pelo Decreta-lei n.0 2010/83. A 

exclusividade para o policiamento ostensive fardado, manutenc;ao da ordem e 

seguranc;a publica, ja era destas Corporac;oes Militares. Para admitir a presenc;a de 

civis no policiamento ostensive de transite, teria que se rever o Decreta n. 0 88.777, 

de 30 de julho de 1983, em seu artigo 2°, inciso XXVII, estabelece que: 

Policiamento Ostensive: ac;ao policial exclusiva das Policias Militares em cujo 
emprego o homem ou a frac;ao de tropa engajados sejam identificado de relance 
quer pela farda, quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenc;ao da 
ordem publica. Sao tipos desse policiamento, a cargo das Polfcias Militares, 
ressalvadas as miss5es peculiares das Forc;as Armadas, os seguintes: ostensive 
geral, urbana e rural; de transite; ... (Decreta n.0 88.777, 1983). 

Com o advento do Decreta-lei n.0 667/69, a Polfcia Militar substituiu as 

Guardas Civis e Patrulhas Rodoviarias na fiscalizac;ao de transite, o que se manteve 

ate o C6digo de Transite Brasileiro. 

No Art. 23, que atribufa competencias as Polfcias Militares, foram vetados 

pelo Presidente da Republica os seguintes dispositivos: cumprir e fazer cumprir a 

legislac;ao de transite; exercer com exclusividade, a polfcia ostensiva para o transite 

nas rodovias estaduais e vias urbanas; elaborar e encaminhar aos 6rgaos 

competentes os boletins de ocorrencia, relatives aos acidentes de transite; coletar e 

tabular dados estatfsticos de acidentes de transite; implementar as medidas da 

Polftica Nacional de Seguranc;a e Educac;ao de Transite; articular-se com os demais 

6rgaos e entidades do Sistema Nacional de Transite no Estado, sob a coordenac;ao 

do CETRAN da respectiva Unidade da Federac;ao. 
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No Art. 23 da Lei n.0 9.503 de 1997 (C6digo de Transito Brasileiro) foi mantido 

o item que menciona a competencia da lnstituigao para executar a fiscalizagao de 

transito, quando e conforme convenio firmado, como agente do 6rgao ou entidade 

executiva de transito urbana ou rodoviario, concomitantemente com os demais 

agentes credenciados. 

No texto do CTB fica clara a participagao das lnstituig6es policiais-militares 

como componentes do Sistema Nacional de Transito (Art. 7, VI). 

Os municfpios ficaram responsaveis pela fiscalizagao, planejamento e operagao de 

transito, alem da aplicagao e recolhimento das multas. Podem fazer convenios com 

6rgaos de outras instancias de poder, como as Polfcias Militares, para auxiliarem na 

fiscalizagao do tratego. 

Os Estados da Federagao continuam com as atribuig6es de licenciamento, 

registro, vistoria e emplacamento de vefculos, alem da habilitagao de motoristas, 

incluindo a aplicagao e recolhimento de multas referentes as infrag6es nas areas de 

sua competencia. 

3.1 0 CTB E A SEGURANQA PUBLICA 

0 art. 23 do CTB dita a competencia das Polfcias Militares estabelecendo a 

execugao e a fiscalizagao no transito, desde que em convenio com os municfpios. Ja 

o art. 24, V, estabelece como se deve organizar o policiamento ostensivo de transito 

e com isso a lnstituigao cumpre o estatufdo no art. 144 da Constituigao Federal. 

3.1.1 Ordem Publica e Seguranga Publica 

0 transito esta inserido na ideia de ordem publica de que trata o texto 

constitucional em vigor, no art. 144, "caput". Ordem essa que deve ser preservada, 

juntamente com a incolumidade das pessoas e do patrimonio. Mesmo sendo dever 

do Estado, a responsabilidade e dividida entre todos os componentes da sociedade, 

para depois se falar no direito que cada urn tern a sua seguranga, e todos, a 

seguranga publica. 
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A ordem publica e decomposta, doutrinariamente, em varies de seus 

aspectos. 0 que parece estar prevalecendo entre nos e a divisao em tres: a 

tranquilidade publica, a seguranga publica e a salubridade publica, como afirma 

Alvaro LAZZARINI, (1989, p.52) que "a ordem publica compreende a propria ordem 

publica, a saude, a seguranga, a moralidade e a tranquilidade, alem da boa fe nos 

negocios". Tal afirmativa leva a concluir que a ordem publica e, em suma, "a 

ausencia de desordem, de atos de violencia contra as pessoas, os bens do proprio 

Estado". (LAZZARINI, 1989, p.52) 

Ordem publica e o estado de convivencia social que se op6e a desordem e a 
desarmonia, conforme o entendimento do Desembargador Alvaro LAZZARINI: 

A ordem publica, portanto, e efeito de causa seguranc;a publica, como tambem, 
acrescentamos, e efeito da causa tranqi.iilidade publica ou, ainda, efeito da causa salubridade 
publica. Cada um desses aspectos que Louis Rolland afirmou serem aspectos da ordem 
publica e teve o apoio incondicional de Paul Bernard, cada um deles e, par si s6, a causa do 
efeito ordem publica, cada um deles tem par objeto assegurar a ordem publica (LAZZARINI, 
1989, P.52). 

Para Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, seguranga publicae "o conjunto 

de processes politicos e jurfdicos, destinados a garantir a ordem publica, sendo essa 

o objeto daquela". (MOREIRA NETO, 1987, p.53/54) 

0 Desembargador Alvaro LAZZARINI, como estudioso da materia que e, 

manifestou-se sabre o assunto, como entre tantas outras vezes, tambem com o 

trabalho titulado "Seguranga Nacional e Seguranga Publica no Brasil", apresentado 

na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro e publicado na revista "A Forga 

Policial", no qual afirma, categorico: 

Tenho entendido, ao certo, que 'falar sabre seguranc;a publica exige do doutrinador cauteloso 
a atitude de sempre se reportar a ordem publica', face a inter-relac;ao existents entre esses 
conceitos. lgualmente a festejados administrativistas patrios e europeus, entendo que a 
seguranc;a publica e um aspecto da ordem publica, concordo ate que seja um dos seus 
elementos, formando a trfade ao !ado da tranqi.iilidade publica e salubridade publica; como 
partes essenciais de alga composto. Saliento que nao e uma ordem publica reduzida, como ja 
se interpretou ( ... )A ordem, assim como a seguranc;a, sao valores etereos, de dificil aferic;ao e 
nao e par acaso que publicistas de rename mundial, sucessivamente, atravessaram seculos a 
estuda-las, tal a complexidade que oferecem. Pode-se afirmar com certeza que a ordem 
publica e sempre efeito de uma realidade nacional que trata da convivencia harmonica 
resultants do consenso entre a maioria dos homens comuns, variando no tempo e no espac;o 
em func;ao da propria hist6ria. 0 ordenamento jurfdico que o Estado proporciona a sociedade 
e simples tradutor dessa ordem. (LAZZARINI, 1989, p. 97). 



14 

Se a seguranga publica situa-se no campo do Dire ito Penal (crimes e 

contravengoes ), a tranquilidade publica esta inserida num campo em que os 

transtornos a boa ordem publica tern gravidade atenuada, desde que estudados e 

apreciados de per si, mas nao menos relevantes para essa mesma ordem publica. 

Nesse ponto e que se pretendia chegar: inserir a realidade do transite nesse 

contexte jurfdico, tal como foi conceituado. Parece-nos cristalino que os problemas e 

transtornos do transite na realidade social atual, inserem-se na concepgao 

formulada: crimes e contravengoes penais do transite, como de outras areas, sao 

assuntos de seguranga publica; delitos administrativos, na 6rbita de tranquilidade 

publica; os acidentes de transite, resultado patol6gico da desordem no transite, sao 

a consequencia relevante para a salubridade publica, com a torrentosa horda de 

suas vftimas nos hospitais e necroterios. 

3.1.2 0 Policiamento Ostensive e a Fiscalizagao de Transite 

Policiamento e o exercfcio regular do poder de polfcia, que compete a 
Administragao Publica, nao existindo, propriamente, diferengas entre policiamento e 

fiscalizagao. A fiscalizagao de transite e apenas urn dos modos de atuagao do 

agente publico, quando poe em pratica o poder de polfcia. Nao e, como se possa 

interpretar, urn outro poder de polfcia. 

Com peculiar clareza, o professor Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO 

explica: 

0 poder de polfcia atua de quatro modos: pela ordem de polfcia, pelo consentimento de 
polfcia, pela fiscaliza<;ao de polfcia e pela san<;ao de polfcia". E continua mais adiante: 
"Segue-se a fiscaliza<;ao de polfcia. Ela se fara tanto para a verifica<;ao do cumprimento das 
ordens de polfcia quanta para observar se nao estao ocorrendo abusos nas utiliza<;6es de 
bens e nas atividades privadas que receberam consentimentos de polfcia. Sua utilidade e 
dupla: primeiramente realiza a preven<;ao das infra<;oes pela observa<;ao do comportamento 
dos administrados, relativamente as ordens e aos consentimentos de polfcia; em segundo 
Iugar, prepara a repressao das infra<;6es pela constata<;ao formal dos atos infringentes 
(NETO, 1987, p.340). 

0 C6digo de Transite Brasileiro, em seu Anexo I, cuja aplicagao advem do art. 

4°, apresentou definig6es distintas para fiscalizagao: "ato de controlar o cumprimento 

das normas estabelecidas na legislagao de transite, por meio do poder de polfcia 

administrativa de transite, no ambito de circunscrigao dos 6rgaos e entidades 
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executives de transite e de acordo com as competencias definidas neste C6digo" 

(BRASIL, CTB de 1997, Anexo 1), e para policiamento ostensive de transite: "func;ao 

exercida pelas Polfcias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos 

relacionados com a seguranc;a publica, e de garantir obediencia as normas relativas 

a seguranc;a do transite, assegurando a livre circulac;ao e evitando acidentes" 

(BRASIL, CTB de 1997, Anexo 1). 

Note-se que, para o C6digo, fiscalizar e controlar, pais este foi o verba central 

da definic;ao. Verba, todos sabemos, exprime ac;ao ou estado das coisas. Par sua 

vez, a definic;ao de policiamento trouxe, em Iugar do verba, o substantive func;ao. 

Esta, evidentemente, implfcito que e o verba fiscalizar au controlar. Na 

verdade faltou, ao legislador, precisao na construc;ao gramatical o que nao impede 

uma exegese correta, a partir da doutrina, da jurisprudencia e, principalmente, da 

comparac;ao com os demais diplomas legais. 

Combinando a definic;ao de fiscalizac;ao com outros dispositivos do C6digo 

(art. 21, VIII, IX e XIII; art. 24, VI, VIII, IX e XX), denota-se que a intenc;ao do 

legislador foi a de limitar o poder de polfcia. Nesses casas, a fiscalizac;ao de transite 

e a consequente sanc;ao, somente se aplicariam as infrac;6es de circulac;ao, 

estacionamento, parada, excesso de peso, dimens6es, lotac;ao, emissao de 

poluentes e ruidos, isso se considerar fiscalizac;ao nas vias publicas (art. 2°). Porem, 

existe, tambem, outro campo de fiscalizac;ao de transite, relative a processes de 

formac;ao, habilitac;ao, aperfeic;oamento e reciclagem de condutores (art. 22, II), bern 

como as vistorias e inspec;6es para emplacar e licenciar veiculos, todas estas feitas, 

em repartic;6es publicas, par instrumentos burocraticos. 

Num plano mais amplo, esta o policiamento ostensive de transite, atividade 

para a qual o legislador fixou, no C6digo, quatro objetivos: prevenir e reprimir atos 

relacionados com a seguranc;a publica; garantir a obediencia as normas relativas a 

seguranc;a de transite; assegurar a livre circulac;ao; e evitar acidentes. 

A consecuc;ao desses objetivos inclui, obrigatoriamente, a fiscalizac;ao de 

transito nas vias publicas, retrodescrita, agregada a outros controles, como: o estado 

de conservac;ao do veiculo e seus equipamentos obrigat6rios; as condic;6es legais e 

fisicas do condutor; a revista no interior do veiculo; a busca pessoal em seus 

ocupantes se for o caso; o envolvimento em acidentes ou ilfcitos penais. Enfim, um 

aglomerado de atos interligados e par forc;a disso, a boa doutrina manda nao dividir. 
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0 policiamento ostensivo de transito, entao, inclui a fiscalizagao das infragoes 

de transito praticadas nas vias publicas e demais atos de policia relativos ao transito, 

componentes do conjunto de medidas destinado, diretamente, a manter Integra a 

ordem publica. 

A fiscalizagao que e tratada pelo art. 23, inciso Ill, e para a qual foi celebrado 

conv€mio, seguramente, nao abrange a realizada nas vias publicas, pais essa e 

inerente ao policiamento ostensivo de transito, referindo-se a outro tipo de 

fiscalizagao voltada, especificamente, para aspectos do transito que afetem, 

diretamente, a ordem publica, conforme se encontra no art. 22, inciso II, do CTB. 

Em resumo, fica clara o esplrito do C6digo de Transito Brasileiro; nessa 

materia quem e competente para policiamento ostensivo de transito atua de forma 

ampla, enquanto quem e competente para a fiscalizagao atua, especificamente, em 

determinada parte da atividade, segundo estabelece o proprio C6digo. 

Logo, no municipio de Curitiba, o BPTRAN desenvolve policiamento e 

fiscalizagao de transito, enquanto que a DIRETRAN somente atua na fiscalizagao. 

3.1.3 0 Poder de Policia de Transito nos Municfpios 

Uma das inovagoes, trazidas pelo C6digo de Transito Brasileiro, foi a 

possibilidade de atribuigao de policia administrativa de transito aos Municlpios, a 

partir do previsto no art. 24, incs. VI ao IX, XX e XXI, que lhes permitem fiscalizar, 

vistoriar, sendo que este verba e sinonimo de fiscalizar, tanto que o C6digo, no 

Anexo I, quando trata dos conceitos e definigoes, nao conceitua nem define vista ria 

e, ainda, aplicar penas de policia nas formas de advertencia, multa e medidas 

administrativas. Atos que emanam do poder de policia, a rigor, do art. 24, inciso VI e 

da definigao de fiscalizagao, art. 4° e Anexo I. 

Essas competencias municipais sao condicionadas, nos termos do § 2°, do 

art. 24, que diz: "Para exercer as competencias estabelecidas neste artigo, os 

Municfpios deverao integrar-se ao Sistema Nacional de Transito, conforme previsto 

no artigo 333 deste C6digo" (CTB, 1997, art. 24). 

Par sua vez, o art. 333 dispoe: 
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Art. 333. 0 CONTRAN estabelecera, em ate cento e vinte dias ap6s a nomeagao de seus 
membros, as disposigoes previstas nos arts. 91 e 92, que terao de ser atendidas pelos 6rgaos 
e entidades executivos de transito e executivos rodoviarios para exercerem suas 
competencias. 
§ 1°. Os 6rgaos e entidades de transitos ja existentes terao prazo de um ano, ap6s a edigao 
das normas, para se adequarem as novas disposigoes estabelecidas pelo CONTRAN, 
conforms disposto neste artigo. 
§ 2°. Os 6rgaos e entidades de transito a serem criados exercerao as competencias previstas 
neste C6digo em cumprimento as exigencias estabelecidas pelo CONTRAN, conforms 
disposto neste artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN, se 6rgao ou entidade 
municipal, ou CONTRAN, se 6rgao ou entidade estadual, do Distrito Federal ou da Uniao, 
passando a integrar o Sistema Nacional de Transito. (CTB, 1997, art. 333). 

Dos arts. 91 e 92, que fechavam este ciclo de remissoes, foi vetado os 92, 

restando o art. 91, com a seguinte redagao: "Art. 91. 0 CONTRAN estabelecera as 

normas e regulamentos a serem adotados em todo o territ6rio nacional quando da 

implementagao das solugoes adotadas pela Engenharia de Tratego, assim como 

padroes a serem praticados por todos os 6rgaos e entidades do Sistema Nacional 

de Transito" (CTB, 1997, art. 91 ). 

Em resumo, o exercicio das atribuigoes exclusivas do Municipio, prevista no 

art. 24, do C6digo, dependera: de ele estar integrado ao Sistema Nacional de 

Transito (art. 24, § 2°); de atender as normas, regulamentos e padroes estabelecidos 

pelo CONTRAN (art. 333 e art. 91 ); de exercer as competencias em cumprimento as 

exigencias estabelecidas pelo CONTRAN (art. 333, § 2°); e de submeter suas 

atividades de transito ao acompanhamento e coordenagao do CETRAN (art. 333, § 

2° e art. 14, VIII). 

Assim a competencia municipal, quase que delegada, e condicionada e 

supervisionada pela Uniao, alem de acompanhada e coordenada pelo Estado

membro. Esta foi a forma que ganhou a propalada municipalizagao do transito. 

Considerando que o municipio cumpra as exigencias supra descritas e se 

habilite a fiscalizar e punir as infragoes de circulagao, estacionamento, parada, 

excesso de peso, dimensoes e lotagao, que lhe permite os incisos VI a VIII, do art. 

24, do novo C6digo de Transito, atos esses, todos decorrentes da polfcia 

administrativa de transito, mesmo assim restara submetido, aos parametres 

impostos ao poder de polfcia de ordem publica. 

Caio Tacito explica, no Poder de Polfcia e seus Limites, publicado na Revista 

de Direito Administrative 27/1, que: "0 Poder de polfcia e, em suma, o conjunto de 

atribuigoes concedidas a Administragao para disciplinar e restringir, em favor do 
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interesse publico adequado, direitos e liberdades individuais" (TACITO, Revista, 

27/1 ). 

Entenda-se que os Municfpios tinham, apenas, poder de polfcia especial, nos 

exatos termos da lei, cabendo-lhes agora, obedecidas as condig6es acima 

examinadas, exercer parte do poder de polfcia de transito, para fiscalizar e punir 

aquelas infrag6es, segundo lhes permite o C6digo de Transito. 

E sempre oportuna a transcrigao de excerto da materia publicada no jornal 0 

Estado de Sao Paulo, de 30 de agosto de 1991, da lavra do desembargador paulista 

Alvaro Lazzarini, onde restou clara a obrigatoriedade do exercfcio do poder de 

polfcia por 6rgao da Administragao direta: 

Se no sistema constitucional vigente, como nos anteriores, a Uniao compete, privativamente, 
legislar sabre materia de transite, alem de dispor sabre as suas infra96es e san96es de 
polfcia de transite, evidentemente que a ela compete prever de quem e a competencia 
(atribui9ao) para o legal exercfcio do poder de policia, no case, eminentemente de polfcia 
administrativa, como e a Polfcia de Transite, pais infra9ao de transite nao se confunde com 
infra9ao penal, esta sim de interesse da denominada polfcia judiciaria (LAZZARINI, 1991, 
p.28). 

A fiscalizagao de transito, que integra o conceito de policiamento de transito, 

bern por isso s6 pode ser exercida pela Administragao publica enquanto poder 

publico, e nao como particular. 

Cretella Junior salienta que o primeiro elemento de obrigat6ria presenga e a 

fonte de que provem o poder de polfcia, a existencia da polfcia, do policiamento: 0 

Estado, ficando, pois, de lado qualquer protegao de natureza particular (CRETELLA, 

1982, 1a, p.30). 

Alias, conclusiva e a afirmagao do professor Diogo de Figueiredo MOREIRA 

NETO em seu Curso de Direito Administrativo, p.94/95, assim proferida: 

Em regra, cabe ao proprio Estado, em seus desdobramentos politico e administrativos, 
executar as atividades de Administra9ao publica. Tao volumosa e diversificada e, porem, essa 
tarefa demandada de um Estado contemporaneo, que passou a ser comum a transferencia a 
particulares des encargos de execu9ao mediante instrumentos juridicos adequados.A 
doutrina considera que certas atividades sao, todavia, indelegaveis: as denominadas 
atividades juridicas do Estado, que lhe sao pr6prias e impostas como condi9ao necessaria de 
sua existencia. As demais, delegaveis sao as chamadas atividades sociais, que sao 
cometidas ao Estado na medida em que ao legislador pare9a util a sociedade, nao sendo 
consideradas fundamentais a sua preserva9ao essencial. No campo do poder de policia, s6 
ha atividades pr6prias (NETO, 1983, p. 94/95). 
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Nao existe, portanto, qualquer possibilidade de delegac;ao do poder de polfcia 

de transito a empresas paraestatais ou da administrac;ao indireta. 0 exercfcio desse 

poder administrative do Estado e uma de suas atividades juridicas exclusivas e, de 

forma alguma, poderc~. ser feito por entidade que congregue capital ou interesse 

particular, muito menos por intermedio de seus agentes, por nao restar vinculo direto 

e estrito com o Poder Publico. 

Disso nao divergiu o Codigo de Transito Brasileiro, conforme se depreende do 

exame do veto ao § 4°, do art. 1°, quando dizia: "As entidades componentes do 

Sistema Nacional de Transito sao aquelas criadas ou mantidas pelo poder publico 

competente, dotadas de personalidade juridica propria e integrante da administrac;ao 

indireta ou fundacional" (CTB, 1997, art. 1°). 

Personalidade juridica propria, para exercer fiscalizac;ao, somente poderia ser 

a de direito publico, mas ao falar em administrac;ao indireta a regra, tornou-se, 

intrinsecamente, conflitante, obrigando, por essa razao, ao veto. 

Se o poder de polfcia de transito e suas exteriorizac;6es, a fiscalizac;ao e a 

punic;ao, pelas raz6es enunciadas, a evidencia sao proprias do poder publico e nos 

limites da lei, qualquer tentativa de delega-lo as paraestatais so podera ser 

considerada ilegal, sujeitando-se o dirigente do orgao publico a responsabilidade 

penal, civil e administrativa. 

Assim, o exercfcio do poder de polfcia de transito pelos Municfpios tera de ser 

feito por seus orgaos, ou por suas entidades, na forma de fundac;6es ou autarquias, 

todas as pessoas juridicas de direito publico, submetidas aos princfpios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficacia. 

Nesse sentido vern a lic;ao de Hely Lopes MEIRELLES, publicada no Direito 

Administrative Brasileiro, 13a ed., S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, p.62, ao 

descrever a moralidade administrativa: 

E ao atuar nao poderc~ desprezar o elemento etico de sua conduta. Assim, nao terc~ que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, 
o oportuno eo inoportuno, mas tambem entre o honesto eo desonesto. Por considerac;oes 
de direito e de moral, o ato administrative nao tera que obedecer somente a lei juridica, mas 
tambem a lei etica da propria instituic;ao, porque nem tudo que e legal e honesto 
(MEIRELLES, 1987, p. 62). 

Claro esta que permitir a administrac;ao indireta, as sociedades anonimas, as 

pessoas juridicas de direito privado, enfim, aos particulares, ainda que parcialmente, 
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utilizar-se do poder de policia de transite, que e poder de imperio do Estado, cuja 

sangao e unilateral, externa e interventiva, para aplicar e arrecadar multas que 

reverterao em Iueras ou dividendos a esses mesmos particulares, nao pode ser legal 

e jamais sera considerado honesto, moral e etico. Pelo contrario, tratar-se-a de 

autentica aberragao contra a qual a sociedade precisa ficar alerta, porque 

interessados nesse abuso nao faltam. 

Tanto que alguns juristas tern elaborado pareceres no sentido de que o poder 

de policia, em casas especfficos e sabre areas bern definidas, que estariam no 

ambito do poder de policia administrativa especial, poderia ser delegado a empresas 

paraestatais, o que, no nosso entender, configura uma absoluta impropriedade, par 

minar os fundamentos do Poder Publico. 

Essa linha de pensamento s6 pode pretender que se autorize a delegagao do 

poder de policia em materia de policia administrativa especial, ou como diz Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto, nas atividades sociais; nao poderia ser estendida as 

atividades juridicas, de tutela de direitos, que sao pr6prias do Estado, pais s6 ele, de 

per si, e capaz de garanti-las. 

Ainda que acatada a tese da delegabilidade do poder de policia especial, de 

forma alguma poderia ela ser aplicada a fiscalizagao de transite que, como ja 

demonstrado, e materia de policia administrativa geral, posto que referente a ordem 

publica, necessariamente, atividade juridica do Estado. 

Par certo, o Estado que delegasse aos particulares tao essenciais fungoes, ou 

ainda, que os deixasse organizar tais servigos como bern lhes parecesse, nao teria 

mais razao de existir, confessada, como estaria, sua absoluta incapacidade para o 

cumprimento das atribuigoes que lhe sao exclusivas. 

De forma geral, o Poder Judiciario tern entendido que todo poder de policia, 

seja ele de policia administrativa geral ou especial, e indelegavel a particular, ainda 

que empresa paraestatal. 

Concluindo, o poder de policia nao pode ir para as maos de particulares, 

mesmo quando organizados de maneira empresarial e associados ao poder publico, 

nao havendo para isso artificio legal, em face de sua flagrante inconstitucionalidade. 
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4 LEGISLACAO DE TRANSITO BRASILEIRA 

A legislagao brasileira de transito e bastante extensa e tem sua maior forga, 

nao apenas no C6digo, mas e principalmente nas Resolug6es do CONTRAN que 

edita normas regulando todo esse mundo, pois o Codex depois de sua reprodugao 

precisou ser complementado no dia-a-dia em razao de acontecimentos novas que 

surgiam no agitado transito das grandes cidades. 

4.1 ABORDAGEM HISTORICA 

A primeira norma brasileira que se identifica no campo da legislagao de 

transito cuidou do servigo subvencionado de transportes por autom6veis. E o 

Decreta n° 8.324, de 27 de outubro de 1910, contendo regras genericas, dirigidas 

aos condutores, chamados motorneiros, "exigindo o art. 21 que se mantivessem 

constantemente senhores da velocidade do veiculo, devendo diminuir a marcha ou 

mesmo parar o movimento todas as vezes que o autom6vel pudesse ser causa de 

acidente". (BPTRAN, 1984, p. 4). 

A partir desse Decreta, outros foram sendo aprovados, sabre aspectos 

limitados, como em 1922, o Decreta Legislativo n° 4.460, que estabelecia carga 

maxima dos veiculos e criava exigencias para que os animais nao cruzassem, 

livremente, as estradas. 

A norma seguinte, de que se tem noticia, foi o Decreta Legislativo n° 5.141, de 

05 de janeiro de 1927, e logo ap6s, o Decreta n° 18.323, de 24 de julho de 1928, 

norma esta mais abrangente, com 93 artigos, que aprovou o Regulamento para a 

circulagao internacional de autom6veis, para a sinalizagao, seguranga do transito e 

policia nas estradas de todo o territ6rio brasileiro. 

Esse Decreta vigorou ate 1941, quando foi instituido o primeiro C6digo 

Nacional de Transito, mediante o Decreta-Lei n° 2.994, de 28 de janeiro, que teve 

vigencia efemera, pois foi revogado no mesmo ano pelo Decreta-Lei n° 3.651, de 25 

de setembro, que vigorou ate 1966. A par dessas leis, havia varias normas de cunho 

regional ou local, especialmente em Sao Paulo e Rio de Janeiro. 
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0 Decreta-Lei n° 3.651, de 25 de setembro de 1941, publicado no Diario 

Oficial de 27 de setembro de 1941, entrou em vigor no Distrito Federal, na data de 

sua publicagao, e nas demais Unidades da Federagao, trinta dias ap6s (art. 153), 

revogando as disposig6es em contrario (art. 154). 

Do contido nas regras estipuladas pelo CNT de 1941, cumpre-se destacar as 

que dizem respeito a definigao de competencia das autoridades mencionadas no art. 

121 e 128. 

Diz o referido artigo 121: 

As multas sao aplicaveis a condutores e proprietarios de velculos de qualquer natureza, e 
serao impostas e arrecadadas pela repartic;ao de transito, exceto as que se relacionarem com 
as concessoes de transporte ou licenciamento de velculos, que cabera as repartic;oes 
concedentes ou licenciadoras. (BRASIL, CNT, 1941, art. 121 ). 

Ja o artigo 128 estatui: 

0 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, sem prejulzo da ac;ao fiscalizadora das 
atividades do transito, podera impor multas previstas neste C6digo, quando cometidas as 
infrac;oes nas estradas construldas ou conservadas pel a Uniao. (BRASIL, CNT de 1941, art. 
128). 

0 C6digo de 1941 e imprecise. Nao determina quais seriam as autoridades de 

transito referidas, em varios dispositivos, como o artigo 4°, dizendo apenas que "a 

mao e contra-mao serao determinadas pelas autoridades de transito, em cada 

localidade." Ja o artigo 118 restringe-se a afirmar que "as autoridades de transito 

poderao conceder licenga especial nos seguintes casos: ( ... ) " (BRASIL., CNT de 

1941, art. 118). 

A lei nao definiu as express6es "repartigao de transito" e "repartig6es 

concedentes ou licenciadoras", de tal forma que tais autoridades eram estabelecidas 

nos termos do artigo 2°: "Cada Estado organizara, de acordo com as suas 

necessidades, os servigos administrativos destinados ao cumprimento dos 

dispositivos deste C6digo, obedecendo as normas gerais da legislagao federal". 

(BRASIL, CNT de 1941, art. 2°). 
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4.2 LEGISLA<;AO ANTERIOR RECENTE 

0 C6digo Nacional de Transito de 1941 foi revogado pela Lei n° 5.108, de 21 

de setembro de 1966, que instituiu o C6digo Nacional de Transito - CNT, cuja 

regulamentagao, ocorreu somente em 22 de janeiro de 1968, com a publicagao no 

Diario Oficial da Uniao do Decreta n° 62.127, aprovando o Regulamento do C6digo 

Nacional de Transito. 

0 CNT de 1966 manteve uma sistematizagao e estrutura muito semelhante 

ao de 1941, com treze capftulos, usando linguagem diferenciada para titular 

assuntos identicos ao anterior, inovando apenas ao criar urn capitulo da 

"Administragao do Transito" (Cap.ll), que padronizou a estrutura dos 6rgaos 

Estaduais do Sistema Nacional de Transito e detalhou a composigao dos 6rgaos da 

Uniao e suas respectivas competencias, quais sejam: o Conselho Nacional de 

Transito- CONTRAN, como 6rgao normativo eo Departamento Nacional de Transito 

- DENATRAN, como 6rgao executivo, o qual teve sua estrutura e competencias 

definidas apenas no RCNT. 

0 proprio C6digo Nacional de Transito encarregou-se de estabelecer alguns 

conceitos de termos e expressoes utilizados, mas sem qualquer preocupagao 

sistemica, fazendo-o ao Iongo do seu texto, como eo caso de "vias terrestres", no 

artigo 2°, §1° e de "infragao de transito" no artigo 94. 0 RCNT procurou preencher 

essa lacuna, incluindo em seu Anexo I - "Conceitos e Definigoes", urn rol de 32 

termos, locugoes ou siglas, com seus significados para efeito de aplicagao da 

legislagao de transito, mas ainda assim, insuficiente para resolver todos os casos de 

relevancia. Tanto assim, que expressoes como autoridades de transito, passageiro, 

condutor, lotagao e tara, alem de outras, foram sendo definidas ou conceituadas 

pelo CONTRAN, na medida em que era instado a faze-lo, para resolver questoes 

praticas e duvidas que surgiam. 

A competencia das Polfcias Militares, e, por conseguinte, do BPTRAN, com 

todo o seu leque de atribuig6es regulamentadoras, sempre foi tratada de forma 

laconica e indireta pelo CNT e pelo CONTRAN, pois sequer utilizaram o nome da 

instituigao "Polfcia Militar" na lei, ou nas varias alteragoes que houve ao Iongo dos 

seus 31 anos de vigencia. A expressao tambem sequer chegou a aparecer no texto 

do Regulamento ou em Resolugoes, Pareceres e Decisoes do CONTRAN, a nao ser 

em casos para indica-la em resposta a questionamentos. Oaf a afirmagao de que a 
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competencia dos 6rgaos integrantes do Sistema Nacional de Transito, tambem nao 

foi, adequadamente, definida na legislagao, recentemente, revogada, apesar da 

grande evolugao em relagao a anterior. 

A capacidade para aplicagao das penalidades por infragao de transito 

continuou indefinida ate o instante da revogagao da legislagao, em 22 de janeiro de 

1998. A imposigao de penalidades de advertencia escrita, de multa, de apreensao e 

de cassagao de habilitagao, foi perfeitamente definida nas regras dos artigos 30, 

incisos. I II e XII e 34, incisos I e Ill, ambos do RCNT, apoiados nos artigos 

correspondentes do CNT e tambem nas regras dos artigos 96, § 2° e 108, do mesmo 

c6digo. Quanto a advertencia verbal (art.188 do RCNT) e as penalidades de 

retengao, remogao e apreensao de veiculos, nem a lei, nem o Regulamento e 

tampouco o CONTRAN especificaram se caberia sua aplicagao as Policias Militares, 

em razao de sua missao constitucional de preservagao da ordem publica ( ou na 

"manutengao", ate 1988) e de exercicio da policia ostensiva (art. 144, §5° da CF de 

1988). 

4.3 LEGISLA<;AO ATUAL 

A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada em 24 de setembro e 

retificada em 25 de setembro de 1997, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. 

Essa lei institui o C6digo de Transito Brasileiro - CTB, e atribui competencia ao 

CONTRAN para regulamenta-la, ao contrario do que ocorreu na legislagao anterior, 

que atribuiu ao Poder Executivo, genericamente, essa tarefa. Na experiencia 

anterior, o Regulamento foi elaborado com objetivos mais amplos do que a lei lhe 

atribuiu: pretendeu-se fazer urn que substituisse o proprio C6digo, o que resultou em 

complicagoes juridicas e operacionais. Os problemas juridicos decorreram do fato de 

que o RCNT nao completou, satisfatoriamente, as lacunas da lei, repetindo-as, tao

somente. Muitos 6rgaos acharam que seria preferivel usa-lo como suporte juridico

legal e nao a lei que lhe atribuiu competencia, tendo ate mesmo o CONTRAN 

passado a determinar em Resolugoes que as infragoes de transito deveriam ser 

punidas com base no Regulamento, e nao no CNT. 

Os problemas operacionais, imediatos e mais significativos, decorreram das 

opgoes diferenciadas entre os Estados, alguns usando a Lei para suporte basico de 
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seus atos e outros usando o RCNT, tornando impossivel a padronizagao da 

linguagem informatizada e a troca de informagoes basicas em ambito nacional. 

Esta falta de padronizagao prejudicou a cobranga de multas por infragoes cometidas 

em Unidade da Federagao diversa da de licenciamento do veiculo, gerando 

impunidade e descredito no sistema. Tambem gerou dificuldade para montagem do 

sistema de aplicagao de penalidades, como a apreensao e cassagao de Carteiras 

Nacional de Habilitagao, pelo DENATRAN, 6rgao executivo federal. E mister, 

ressaltar, que outros fatores, em especial os ligados a administragao estadual, 

tambem contribuiram para o insucesso das pretensoes do legislador de 1966. 

0 CTB foi alterado pela Lei 9.602/98, na mesma data em que entrou em vigor, ou 

seja, em 22 de janeiro de 1998. Hoje, ja se discute a necessidade de modificagoes 

mais amplas, o que indica que a norma esta em desacordo com interesses de 

grupos ou setores sociais, publicos ou privados. E uma repetigao do que ocorreu na 

legislagao anterior, que entrou em vigor no final de 1966 e em 28 de janeiro de 1967, 

o Decreta-lei n° 231 a alterou substancialmente. 

Em 1973, o Ministerio da Justiga baixava a Portaria n° 345-B, de 21 de 

setembro, constituindo comissao de revisao e sistematizagao da legislagao de 

transito. Essas observagoes sao feitas para alicergar a afirmagao de que a Lei atual 

esta Ionge de ser norma assentada, com previsao de longa duragao. Criticos nao lhe 

faltam, tanto as regras de seu ambito principal, o administrative, como e 

principalmente, as regras de direito penal inseridas no C6digo de Transito, que estao 

sofrendo ataques de todos os quadrantes da area juridica nacional. 

Trata-se, portanto, de uma legislagao em "constante ebuligao", o que e 

justificavel na cultura brasileira, pois esta nao assimilou, inteiramente, a marcante 

presenga de veiculos no seu dia-a-dia, crescente nos ultimos anos, principalmente, 

pela concentragao da populagao nos centros urbanos, grandes e medias, 

juntamente com o crescimento da frota em circulagao. 

Com a ausencia de urn regulamento unico do CTB, e evidente que se espera 

do CONTRAN uma resposta as questoes em aberto, de forma sistematizada, dando, 

tanto quanta possivel, urn corpo organizado as suas normas. De tal sorte, mesmo 

que nao se constitua urn Regulamento unico, os assuntos nao sejam tratados de 

forma repetitiva, superposta e as vezes contradit6ria, mantendo-se a coerencia 

normativa e certa facilidade aos aplicadores da lei. Nao ha duvidas de que os 6rgaos 

de transito estao sujeitos aos principios basicos da legalidade, impessoalidade, 
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moralidade, publicidade e eficacia, conforme artigo 37 da CF. Mas essa missao 

torna-se mais ardua ao se buscar o conhecimento e a interpretagao das normas, 

verdadeiros enigmas a decifrar, em certos casas. Esse papel regulamentador do 

CONTRAN pode vir ate a ser facilitado pela sua nova composigao, dada pelo 

Decreta n°. 2.327/97. 0 texto do CTB aprovado pelo Congresso Nacional sofreu 

vetos ao § 3° do artigo 10, referente ao CO NT RAN, com as seguintes razoes: 

0 novo C6digo de Transite Brasileiro requer um Conselho Nacional de Transite do mais alto 
nivel para formula<;ao da politica e dos programas estrategicos afetos a materia, sendo 
recomendavel que tal 6rgao seja dotado de uma estrutura leve e agil. Essa concep<;ao podera 
ser implementada se o referido Conselho passar a ser integrado tao-somente pelos pr6prios 
titulares dos Ministerios referidos na presente disposi<;ao. Par essa razao, estou opondo veto 
aos incisos ( ... )(BRASIL, CTB, 1997, art. 10). 

Ainda que a experiencia venha a ter sucesso, as dificuldades iniciais ja se 

fizeram sentir, com a edigao de uma serie de Resolugoes do CONTRAN, sob a egide 

da nova ordem. llustrando a crftica, cabe citar que a Resolugao n°. 14 revogou a n° 

2, ambas sabre equipamentos obrigat6rios. 

Numa analise mais profunda da Resolugao n°. 14, que relaciona 29 

equipamentos para vefculos automotores e onibus eletricos, alem de faze-lo, 

tambem para outros seis grupos especfficos, obseNa-se que o CONTRAN repetiu 

normas anteriores, quais sejam: artigo 92 do RCNT e Resolugoes n° 657/85, 767/93 

e 734/89, todas do antigo CONTRAN e ainda a n°. 02/98, ja do atual CONTRAN, 

revogada em razao das crfticas que ensejou. Repete-se, assim, o problema da 

efeNescencia normativa, com suas naturais conseqOencias para os aplicadores da 

lei e para o proprio cidadao, que, mesmo querendo cumprir a regulamentagao, tern 

dificuldades efetivas para faze-lo. 

Com essas consideragoes, encerra-se este Capitulo, no qual se apreciou a 

evolugao da legislagao de transite brasileira. Procurou-se demonstrar a constante 

busca de adequagao a realidade de cada momenta, a dinamica vigencia das 

normas, caracterizando-a como uma parte do direito administrative, e agora do 

penal, em constante efeNescencia regulamentadora, em razao das rapidas 

alteragoes sociais, polfticas e demograticas da populagao e da falta de uma cultura 

assentada a respeito. 
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5 OS ACIDENTES DE TRANSITO 

Acidente de transite e urn termo que a lei nacional nao definiu, mas consta do 

acordo sobre Regulamentagao Basica Unificada de Transite (MERCOSUL), que diz: 

"Art. VII. 1 - Considera-se acidente de transite, qualquer fato que produzir dano em 

pessoas ou coisas como consequencia da circulagao de vefculos". 

Ha outro, de maior abrangencia, dado pela Norma Brasileira 10697 (ou TB-

331, da ABNT), que classifica os acidentes de transite para efeito de pesquisa: 

"Acidente de transito - todo evento nao premeditado de que resulte dana em vefculo ou na 
sua carga e/ou les6es em pessoas e/ou animais, em que pelo menos uma das partes esta em 
movimento nas vias terrestres ou areas abertas ao publico. Pode originar-se, terminar ou 
envolver vefculo parcialmente na via publica". 

A primeira, pela simplicidade, objetividade e por sua forga legal e 

supranacional, deve prevalecer sobre a outra, que tern finalidade tecnica especffica. 

0 registro apropriado dos acidentes de transite ocorridos, a coleta de tais 

dados e a montagem de bancos acessfveis a consultas pelos 6rgaos e pessoas 

interessadas, ainda e urn dos problemas a se resolver no Brasil. Muito trabalho e 

muitas agoes estao a espera de tratamento. 0 primeiro passo necessaria e a 

padronizagao de urn registro dos fatos conhecidos, e a partir dele, ainda ha urn 

Iongo caminho a trilhar, pois nem mesmo a Polfcia Militar do Estado conseguiu 

unificar urn modelo de relat6rio. Alguns dados basicos, no entanto, sao comuns a 

todos os modelos existentes, em uso, incluindo o 80/PM. Mas, o tratamento 

adequado do problema depende de urn conhecimento mais aprofundado das 

ocorrencias nominadas "acidentes de transite", para diagnosticar corretamente suas 

causas, circunstancias e conseqOencias. 

0 uso de urn registro de dados padronizado e a primeira necessidade a 

satisfazer, para depois se falar em sua ampliagao a todo o territ6rio nacional. Com a 

sua implementagao cada 6rgao iria coletar os dados e repassa-los ao 6rgao 

centralizador, para estudos, definigao de polfticas economicas e de combate a causa 

do mal. 
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Assim, os dados existentes, embora possam e devam ser utilizados e 

divulgados, padecem do defeito de nao refletir com exatidao a realidade. E uma 

imagem refletida com distorgoes, da qual serve de referencia apenas o "vulto". 

Ap6s as pesquisas efetuadas a respeito do assunto e da analise dos autos de 

infragao, fazendo-se uma reflexao sabre o advento do C6digo de Transito Brasileiro, 

atraves do qual os municfpios conquistaram a sua efetiva participagao no Sistema 

Nacional de Transito, e a atuagao da Policia Militar do Parana, atraves do Batalhao 

de Policia de Transito, na Capital, chega-se a alguns pontos que merecem 

destaque. 

A situagao do transito, ap6s a municipalizagao ocorrida no infcio de 1998, 

analisada ate o final do ano de 2000, tomando-se por base o ano anterior a entrada 

em vigor do CTB, ou seja, 1997, quando os Indices de acidentes estavam altos, 

nota-se que houve urn aumento no numero de acidentes com somente danos 

materiais atendidos no local e no numero de mortes nos locais de acidentes, mas, no 

computo geral, houve uma diminuigao no numero de acidentes em 2,8%. 

Observou-se que o Batalhao de Policia de Transito, esta como seu efetivo de 

policiais-militares menor do que o previsto, quando da sua fundagao. Mas, apesar 

disso, seus esforgos estao voltados para as atividades de policiamento ostensive 

fardado de transito, executando agoes de competencia estadual. 

Verificou-se, tambem, que as infragoes com abordagem direta ao condutor 

infrator no momenta da infragao, trazem melhor resultado, com baixo fndice de autos 

arquivados, comparando aos autos sem abordagem direta. 

Atualmente, o BPTRAN cumpre os objetivos da instituigao e os anseios da 

sociedade, apesar da limitagao de meios humanos e materiais, mas percebe-se que 

existe campo para implementagao de novas metodologias de trabalho que podem 

trazer melhor resultado. 

Existe a urgencia e a necessidade de uma nova filosofia de emprego 

operacional voltada para a atividade de policiamento ostensive geral, na qual o 

Comando e o efetivo empregado na atividade especffica de transito estejam 

preocupados em fiscalizar a frota de vefculos, atraves da abordagem direta aos 

condutores infratores, para que, ao mesmo tempo em que efetuam a fiscalizagao de 

transito, executem tambem o policiamento ostensive geral, aumentando, desta 

forma, a seguranga no transito e, de forma geral, acarretando a diminuigao da 

criminalidade e da violencia no transito. 
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Baseando-se em um criteria objetivo de fiscalizagao, como e o caso da frota 

irregular par licenciamento vencido, nota-se a necessidade de priorizar as 

abordagens diretas, pais somente 2,36% da frota irregular foi regularizada par meio 

da fiscalizagao de transito, considerados os autos de infragao par conduzir veiculo 

sem registro ou licenciamento. 

A conclusao e que se atingiram os objetivos de saber como o BPTRAN vern 

atuando em Curitiba, e de estabelecer uma nova estrategia de atuagao em face da 

municipalizagao do transito, com o advento do CTB, para que venha ao encontro 

dos interesses da lnstituigao e da sociedade, aumentando a seguranga no transito e 

diminuindo o numero de acidentes. 

Deixa-se como sugestao para novas pesquisas, um trabalho de apreciagao 

individual das infragoes de transito, visando estabelecer um Manual de 

Procedimentos para o policial-militar de transito, dada a complexidade para se 

aplicarem as normas contidas no C6digo de Transito Brasileiro. 

Alicergado nos fundamentos legais e doutrinarios e na pesquisa realizada, no 

intuito de delimitar uma nova estrategia de atuagao da Policia Militar em face da 

municipalizagao, ap6s algumas consideragoes, a qual possibilitou a concepgao de 

algumas propostas abaixo apresentadas. 

lnicialmente, a viabilizagao de suporte de recursos humanos e materiais, 

primeiramente com o recompletamento do quadro organizacional do BPTRAN e, 

ap6s, conforme a Doutrina de Emprego da Policia Militar, com a aplicagao de no 

minima 1 PM para cada 500 veiculos licenciados, possibilitando, desta forma, uma 

resposta a sociedade, que cobra um posicionamento do organismo policial-militar. 

A reestruturagao da atividade fim do BPTRAN, para que o policiamento e a 

fiscalizagao de transito, sejam desenvolvidas nos moldes da sua atual segunda 

Companhia de Policia de Transito, ou seja, para a realizagao de agoes e operagoes 

policiais militares que priorizem a abordagem direta ao condutor infrator, atraves da 

ordem de parada, no intuito de fiscalizar as condigoes fisicas do condutor e as 

caracteristicas e equipamentos do veiculo, bern como a documentagao de porte 

obrigat6rio. Dentre as diversas formas de efetivar a fiscalizagao, temos o bloqueio 

policial, conhecido par "blitz"; operagoes de saturagao em determinados lugares da 

cidade onde estejam ocorrendo elevados indices de desrespeito as leis de transito, 

comprometendo a ordem publica. 
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Operacionalizar e intensificar a utilizagao de novas tecnologias, como de 

notebook e de "coletores de dados", com base de dados atualizados da frota de 

vefculos irregulares, pelos policiais-militares em permanencia nos postos de bloqueio 

e empregados em viaturas de patrulhamento. Esses meios deverao estar a 
disposigao para atendimento de acidentes, para que as abordagens dos vefculos 

sejam feitas de forma especffica, sem prejudicar a fluidez dos demais vefculos, 

parando somente vefculos irregulares. 

A exemplo de Curitiba, diante do atual CTB, viabilizar o estabelecimento de 

convenios que atribuam competencia, tanto para a Polfcia Militar como para o 

municipio, para que possam atuar em toda sua plenitude e para que nao haja 

prejufzo ao sistema de fiscalizagao, das Unidades do interior do estado, que ainda 

nao 0 fizeram. 

5.1 0 ASPECTO SOCIAL: TRANSITO E NOTICIA 

Todos os 6rgaos de comunicagao, (a imprensa, o radio, a televisao), de nfvel 

nacional, regional, local e mesmo internacional, noticiam diariamente os principais 

problemas do transito, nas cidades e nas estradas: congestionamentos, acidentes, 

perigos diversos, buracos, etc. Todos sao responsabilizados: o motorista infrator, o 

vefculo sem boas condig6es operacionais e de seguranga, o governo que nao zela 

pelas condig6es das vias e sua sinalizagao, a polfcia que nao fiscaliza, a justiga que 

nao pune, a lei que nao funciona e daf por diante. Ou seja, tern responsabilidade de 

todos. Essas notfcias tendem a dar a medida da importancia que esses fatores da 

circulagao representam para a sociedade moderna: todos precisam fazer varios 

deslocamentos diarios, pelos meios de transporte existente, em areas bern 

concentradas (cidades) ou por extensas rodovias. Todos dependem desses 

deslocamentos para a sobrevivencia economica e para o lazer. A seguir, alguns 

exemplos de tais notfcias recentes. 

A Revista Veja, com o titulo "Vit6ria Parcial - Operagao monstro consegue 

diminuir o numero de mortes nas estradas durante o Carnaval" festeja o crescimento 

de 13% do total de acidentes em relagao ao Carnaval de 1996, porque "as estradas 
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receberam 22% mais carros que o ano passado". !lustra a materia com uma foto do 

congestionamento na Rodovia dos lmigrantes.3 

E faz varias observac;oes sobre o comportamento dos motoristas, cabendo 

destacar a informac;ao de que uma pesquisa da Universidade de Toronto, no 

Canada, pelos medicos Donald Redelmeier e Robert Tibshirani calcula que falar ao 

celular aumenta em ate seis vezes a chance de acidente - o mesmo risco produzido 

pela ingestao de duas doses de uisque. 

Outra materia da mesma Revista, edigao n°. 1512, 10 de setembro de 1997, 

na co luna "Trans ito", a pagina 108, noticia a aprovac;ao do novo C6digo de Transito 

pela Camara dos Deputados e destaca uma das novas exigencias, o airbag, 

obrigat6rio. Esse equipamento mereceu destaque, em muitas outras noticias pela 

polemica que causou: embora seja inovac;ao tecnol6gica com bons resultados na 

protec;ao de pessoas, e urn equipamento caro e de acionamento acidental possivel. 

Tambem foi destaque na materia a obrigatoriedade dos catalisadores, para a 

protec;ao ambiental. 

A associagao entre dirigir veiculos e ingerir bebida alco61ica e 

expressivamente ilustrada em outra materia da mesma revista, edigao n°. 1523, de 

26 de novembro de 1997, pagina 115, assim intitulada: "Dado assustador - Pesquisa 

mostra que a esmagadora maioria dos acidentes de transito esta ligada ao alcool". 

A partir da descrigao de urn acidente em Belo Horizonte, com duas mortes, a 

reportagem ressalta os efeitos da bebida alco61ica na reac;ao motora de urn condutor 

de veiculo e divulga uma pesquisa realizada pela Associagao Brasileira dos 

Departamentos de Transito - ABDETRAN - em hospitais e lnstitutos medico

legais em quatro capitais brasileiras, incluindo a federal, em que foram detectados 

altos percentuais nos envolvidos em 1.114 acidentes, nos quais se verificou que 

75% dos motoristas feridos ou mortos haviam ingerido bebida alco61ica e que 30% 

deles apresentaram nivel alco61ico acima do permitido por lei. 0 limite legal passou 

de 0,8 grama de alcool por litro de sangue na lei anterior para 0,6 grama na nova e 

atual regra. 

A edigao n°. 1530 da revista Veja, datada de 21 de janeiro de 1998, que 

circulou as vesperas da entrada em vigor do C6digo de Transito Brasileiro, trouxe 

longa reportagem a partir da pagina 64, com titulos como: "A forc;a da lei contra a 

3VEJA. Vit6ria Parcial. ed 1483. Sao Paulo: Abril, 1997, p. 38. 
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selvageria - Com punig6es e multas pesadas, o novo c6digo tenta por fim a 

impunidade nas ruas e estradas" e "Bioquinho na mao - 0 que preve a nova lei e 

como serao aplicadas as punig6es ao infratores". A materia e iniciada com uma frase 

que e atribufda ao escritor Frances Albert Camus em sua visita ao Brasil em 1949, a 

respeito das qualidades do motorista brasileiro e cita o numero de pessoas que 

teriam morrido no transite, no interregna de tempo de quase meio seculo: 600.000 

pessoas. E enfatiza a condigao brasileira de lideranga negativa em comparagao com 

a situagao do Transite em outros pafses. 

Uma comparagao especial mente significativa: cad a grupo de 1000 carros 

mata uma pessoa por ano no Brasil; na Suecia, para cada morto circulam 6.900 

vefculos. A relagao fica em sete para urn. Se fosse num jogo de futebol, faria a 

alegria dos brasileiros. Como nao e, o brasileiro paga a conta, embora muitos nao 

saibam que estao pagando e ninguem sabe quanto esta pagando. 0 texto ressalta 

campanhas e programas implementados em Curitiba e em Brasilia, com resultados 

sensivelmente positives e irradia otimismo com relagao as novas regras do CTB e as 

possibilidades de que contribuam para melhorar o quadro brasileiro, assim 

sintetizado: 

TABELA 1- CAUSAS E CONSEQUENCIAS DOS ACIDENTES DE TRANSITO 
90% DOS ACIDENTES SAO CAUSADOS POR ERRO DO MOTORIST A 

6% POR MAS CONDICOES DAS VIAS 
4% POR DEFEITO DOS VEICULOS 
62% DAS MORTES OCORRIDAS NO TRANSITO SAO POR ATROPELAMENTO 
38% DAS VITIMAS EM RODOVIAS FEDERAlS TEM ENTRE 18 E 32 ANOS 

FONTE: DENATRAN, DNER. Apud VEJA, edi<;ao 1530, p. 67 

Por isso o ensaio de Roberto Pompeu de Toledo, com o titulo "A lei da selva 

tenta uma cartada", publicado na pagina 98 da Revista Veja n°. 1531, de 28 de 

janeiro de 1998, dias em que o Brasil vivia a euforia da entrada em vigencia do novo 

C6digo de Transite e os meios de comunicagao publicavam grande quantidade de 

informag6es divulgadas a respeito da lei e da situagao do transite, mas com 

qualidade e precisao duvidosas. Tambem surgem notfcias abalizadas, bern 

fundamentadas, mas que nao fazem muito sucesso entre o publico leitor, justamente 

por ser consentanea com a realidade, com a razao e ate com a 16gica. 0 texto de 
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Roberto Pompeu de Toledo e transcrito aqui, a seguir, na Integra, porque expressa 

com propriedade os objetivos a ideia a cerca do C6digo: 

Coitados dos bebados- e os seus direitos? Eo direito de ire vir do borracho ao volante?". 
Quem tinha duvidas sabre a existencia, no Brasil, de urn partido da lei da selva, perdeu-as 
nas discussoes que precederam a entrada em vigor do novo C6digo de Transito Brasileiro. 
Contra ele desencadeou-se uma ofensiva compreendendo de bachan3is e jornalistas a 
an6nimos que nessas horas a televisao costuma ca9ar nos cruzamentos. 0 c6digo era 
pintado como abusado assustador talvez. Vendeu-se a ideia de que entrava em cena num 
clima de confusao e inseguran9a. Sobretudo, mesmo nas manifesta96es favoraveis, quase 
sempre parecia que a questao se resumia a regras de transito - digamos, uma etiqueta 
sabre rodas. Nao se atinava para qual e, no fundo a causa. 
Sabre qual e a causa se falara adiante. Antes, sitetizamos os argumentos mais comuns 
contra o novo c6digo: 
A popula9ao nao foi devidamente informada. Como se ninguem soubesse o que e sinal 
vermelho ou limite de velocidade. 0 C6digo nao inova nas regras, mesmo porque elas sao 
internacionais. lnova nas puni96es, tornadas mais severas. A popula9ao nao esta igualmente 
informada sabre as penas do C6digo Penal. Pela mesma 16gica, o C6digo Penal deveria ser 
revogado, outer sua vigencia suspensa, ate que todos se informassem. 
Deveria ter havido mais debate. Seria born que esse argumento, tao comum no Brasil, viesse 
acompanhado do que se entende par "debate". 0 novo C6digo come9ou a ser elaborado ha 
dez anos. Havia quatro, estava no Congresso. Alguns contestarao a eficacia de nossas 
situa96es representativas. Quererao plebiscita. Outros entenderao par debate a dramatiza9ao 
do assunto pela imprensa e reclamarao que isso, em regra, s6 acontece na ultima hora. Sera 
urn avan9o definir o que e debate e, tambem, o ponto em que ele se torna insuficiente. 
As multas sao pesadas. Torna-las pesada foi a razao de ser do novo C6digo. Par preve-las 
suaves, considerou-se que o velho estimulava o desrespeito. 
Multas altas incitam a corrup9ao do guarda. A constru9ao de estradas par empreiteiras, pelos 
valores envolvidos, incita mais corrup9ao ainda. E que dizer do controle do sistema financeiro 
pelo Banco Central, caso em que os valores sobem aos ceus? Nos tres exemplos, cujo ponto 
comum e a rela9ao entre particulares e agentes do Estado, a 16gica aconselha o combate a 
corrup9ao. Nao parece viavel a alternativa de revogar, nao s6 as multas de transito, mas as 
estradas e o Banco Central. 
0 C6digo favorece a industria da multa. Desde que o Brasil e Brasil, este e urn dos mais 
diletos argumentos em favor da impunidade. Se as multas sao aplicadas maci9amente, 
estaria caracterizada a ma-fe de autoridades cuja verdadeira inten9ao seria refor9ar suas 
receitas. Admita-se a existencia de governantes que, normalmente relaxados, acordam para a 
aplica9ao da lei nesse intuito. 0 ponto, porem, e: cometeu-se ou nao a infra9ao? Se se 
cometeu, nao ha do que reclamar, Se nao, recorra-se, denuncie-se, esperneie-se. 
Devia-se educar, nao punir. A humanidade ainda procura um metoda bem-sucedido de 
educa9ao dissociado de puni9ao. Na escola vige um sistema de notas. Summerhill, a famosa 
escola sem castigo dos anos 60, e apenas urn sonho, ou, segundo alguns, um pesadelo. Nao 
ha estimulo a boa conduta que nao suponha a contrapartida da pena. 
Faltam condi96es para a boa fiscaliza9ao do transito. E tambem da sonega9ao, e do 
contrabando, e do proxenetismo, e do trafico de drogas, e... Aconselha-se a lutar pel a 
melhoria das condi96es de fiscaliza9ao. E mais prudente que a alternativa de legalizar as 
infra96es de transito, a sonega9ao, o contrabando, o proxenetismo e o trafico. 
0 novo C6digo de Transito convida os brasileiros a ingressar num novo patamar de 
civiliza9ao. E mais que uma etiqueta sabre rodas. Nao que nao tenha falhas. Mas 
desacredita-los porque, par exemplo, e dificil multar pedestres e, nas palavras do especialista 
em transporte Jose Carlos Melo, desmoralizar a causa. 
A causa e o respeito entre as pessoas e, no limite, a vida. Morreram no transito, no Brasil, 
somados os anos de 1995 e 1996, 52.4196 pessoas. E mais do que os americanos mortos no 
Vietna- 47.369. Par isso, o doutor Aloysia Campos da Paz, diretor dos hospitais do aparelho 
locomotor da rede Sarah, costuma comparar sua institui9ao aos hospitais para mutilados de 
guerra do Veterans Administration Medical Center dos Estados Unidos. Das 45.332 pessoas 
admitidas nos quatro hospitais Sarah no ana passado, 15.853 eram acidentadas de transito. 
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Consideradas s6 as lesoes graves, como as medulares ou as cranioencefalicas, as 
propor<;oes sao de 49% de vitimas do tn3nsito no primeiro caso e 72,3% no segundo. 
Outra pesquisa, totalizando dados dos DETRANS em quatro cidades (Brasilia, Recife, 
Curitiba e Salvador), no ana passado, concluiu que em 61% dos acidentes o motorista estava 
alcoolizado. Sera razoavel condoer-se dos que dirigem de pileque porque agora terao de 
pagar multa de 865 reais? 

As publica<:(5es ate aqui citadas e a reproduzida, todas propositadamente de 

urn unico vefculo de comunica<:(ao, a Revista semanal "Veja", pretendem aquilatar e 

ilustrar a presen9a, a frequencia e a natureza das notfcias que pululam em todos os 

demais meios de comunica<:(ao, que sao inumeraveis. Tambem procura demonstrar 

a motiva<:(ao pela escolha do tema e justificar sua importancia social, conforme 

brevemente feito na introdu<fao. Sobre os objetivos deste trabalho, as querelas 

jurfdicas que o novo C6digo suscitou, mais ainda sem entrar na questao especffica 

de interesse direto da Polfcia Militar (e das Polfcias Militares), reproduzir-se-a dois 

textos sucintos, publicados no Jornal Diario Popular, nos dias 12 e 22 de abril de 

1998, respectivamente. 

0 primeiro e da lavra de urn jurista, o advogado criminalista e professor LUIZ 

FLAVIO BORGES D'URSO, como tftulo "Crimes de Transite": 

0 novo C6digo de Tn3nsito Brasileiro - Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, vigente desde 
o dia 22 de janeiro de 1998, estabeleceu alguns crimes novas e penas mais severas para os 

. crimes que ja eram previstos no C6digo Penal". 
Entendemos que era desnecessaria a previsao de tipos penais nesse novo diploma legal, de 
modo que o C6digo Penal vigente ja se mostrava bastante adequado a punir as condutas 
criminosas perpetradas par meio de transito, mesmo que necessaria alguns ajustes. 
Preferiu o legislador inaugurar novo capitulo penal, bem mais severo e absolutamente 
descompassado da codifica<;ao penal vigente, representando um verdadeiro absurdo. 
Passemos a verificar esses crimes. No art. 302, vemos que o homicidio culposo, aquele pelo 
qual, alguem mata outra pessoa, num acidente de transito, par negligencia, impericia ou 
imprudencia. Neste crime, a pena foi aumentada para deten<;ao de 2 a 3 anos e mais a 
suspensao da habilita<;ao. (sic) 
0 art. 303 preve a Lesao Corporal culposa, nos casas em que o condutor lesiona alguem com 
seu veiculo, sem ter inten<;ao, tambem par negligencia, impericia ou imprudencia. Aqui as 
penas foram muito elevadas e passaram a ser de deten<;ao de 6 meses ate 2 anos, alem da 
suspensao da habilita<;ao. Chama a aten<;ao o absurdo dessa majora<;ao em um exame 
sistematico da lei penal, pais o C6digo Penal preve para lesao corporal dolosa, portanto mais 
grave pena da metade da prevista neste art. 303. Vale dizer, que o agente tera melhor 
resultado pratico no processo, se admitir que atropelou par querer, do que justificar que foram 
acidente. (sic) 
A omissao de socorro, que sempre foi crime tambem esta prevista no art. 304, com pena de 6 
meses a 1 ana e suspensao da habilita<;ao. lsto e, se alguem deixar de prestar socorro, 
podendo faze-lo, comete este crime, que preve pena tambem, quando da impossibilidade do 
sujeito socorrer a vitima diretamente, nao solicitar auxflio. 
Uma novidade e o crime de se Afastar do Local do acidente - art. 305. Assim, qualquer 
pessoa que se veja envolvida num acidente de transito, mesmo que nao tenha havido vitimas, 
tera de permanecer no local, pais caso contrario, se retirar do local para afastar-se da 
responsabilidade civil ou penal agora e crime, prevista pena de deten<;ao de 6 meses a 1 ana. 
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Este crime, a nosso ver, e uma barbaridade jurfdica, pais invoca uma obriga9ao moral, como 
sendo obriga9ao legal penal. 
Dirigir alcoolizado agora e crime, previsto no art. 306. Dessa forma quem for surpreendido 
alcoolizado ou sob influE'mcia de outra substancia de efeito semelhante ao do alcool, como por 
exemplo, os t6xicos, podera ser condenado a uma pena de 6 meses a 3 anos de deten9ao, 
alem da suspensao da carteira de habilita9ao. Ha analise que se obriga neste tipo, que e a da 
verifica9ao do dana potencial, porquanto se inexiste esse risco, o tipo nao foi preenchido, nao 
havendo crime. 
Aquele que dirigir durante o perfodo que sua carta estiver suspensa, ou que nao entregar 
carta de habilita9ao quando for ordenado a faze-lo, comete o crime previsto no art. 307 do 
novo C6digo, que estabelece pena de deten9ao de 6 meses a 1 ano. Este tipo penal justifica
se, pais de nada adianta prever a suspensao da carta, se nao houver temor em se dirigir 
nessa situa9ao, pais caso contrario a lei seria in6cua. 
Outro crime gravfssimo e o do racha, previsto no art. 308, que sao as corridas nao 
autorizadas pelas ruas. Para estes casas, a pena tambem e severa, de deten9ao de 6 meses 
a 2 anos alem da suspensao da carta de habilita9ao. Vale neste caso, o comentario feito no 
artigo 306, no que diz respeito ao dana potencial. 
Dirigir sem carta passa a ser crime, punido com deten9ao de 6 meses a 1 ano, conforme 
estabelece o art, 309 do C6digo novo. Com estas mesmas penas se pune quem entregar o 
carro a alguem que nao tenha habilita9ao, ou que nao tenha condi96es de dirigir com 
seguran9a, crime previsto no art. 310 a seguir. 
A velocidade passa a ser crime, quando o motorista trafega em velocidade incompatfvel com 
o local, em razao de escola, hospital ou grande concentra9ao de pessoas, o que e punido 
com deten9ao de 6 meses ate 1 ano, conforme previsto no art. 311. 
Comete crime tambem aquele que inova o local do acidente, ou seja, modifica o local dos 
fatos para ter vantagem, iludir a polfcia ou o juiz. Neste caso, o C6digo preve pena de 6 
meses a 1 anode deten9ao, de acordo como art. 312. 
Por derradeiro, ha que se lembrar que os delitos de menor potencial ofensivo, com pena 
maxima cominada de ate 1 ano, estao sob a egide da Lei 9099/95, portanto sujeitas ao 
Juizado Especial Criminal. Embora praticamente todos os tipos penais estejam sabre o 
procedimento da Lei 9099/95, excetuando o homicfdio culposo, ainda ha que se proceder ao 
lnquerito Policial, inclusive admitindo-se a prisao em flagrante delito, para os tipos dos arts. 
303,306 e 308 dessa nova Lei. Faz-se a ressalva da necessidade da representa9ao para se 
autorizar o procedimento. 
Assim demos uma visao geral dos crimes previstos pelo C6digo de Transito Brasileiro, 
objetivando esclarecer a popula9ao sabre essa nova lei que esta vigente e pouco conhecida." 
Nota: A pena do art. 302 e de dais a quatro anos. 

0 outro texto e materia assinada pelo jornalista EDUARDO VALLIM, como 

titulo "Psic61ogo preve muitas a96es contra o C6digo de Transito" e foi escolhida 

pelo significado precioso que contem, pois o entrevistado, o reconhecido psic61ogo 

SALOMAO RABINOVCH, expressa sua opiniao acerca dos aspectos juridicos do 

CTB, demonstrando inconsistencia em varios pontos destacados pela publica(/ao, 

que traz tambem urn breve posicionamento do Dr. GERALDO DE FARIA LEMOS 

PINHEIRO Desembargador aposentado: 

Motorista, fique tranquilo. Voce nao e o unico que, ao tirar o carro da garagem e coloca-lo nas 
ruas da cidade, nao faz a minima ideia de quais artigos do C6digo de Transito Brasileiro estao 
em vigor. E mesmo os que estao regulamentados podem ser anulados pela Justi9a, na 
opiniao do psic61ogo Salomao Rabinovich, especialista em transito ha mais de 20 anos e 
presidente da Associa9ao das Vftimas de Transito (Avitran)".Quando as pessoas perceberem 
que muito ainda nao foi implantado e outros aspectos sao inconstitucionais, teremos uma 
enxurrada de a96es na Justi9a, fazendo o c6digo cair no vazio ", preve Rabinovich". 
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0 psic61ogo acredita que o novo c6digo, ao substituir o anterior, de 66, acabou nao sendo 
concebido de forma moderna, resultando em uma diflcil compreensao para a sociedade. As 
complicac;oes, no entanto, nao representam o pior da nova lei, na opiniao de Rabinovich. Ele 
diz que, com grande parte dos artigos deixados para regulamentac;ao posterior, o motorista 
fica sem saber o que deve ou nao fazer ao dirigir. "Desde 23 de setembro de 97, quando 
entrou em vigor, o Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) vern fazendo 
regulamentac;oes sem que haja informac;ao suficiente a sociedade. Estamos exigindo do 
Governo que publique imediatamente essas determinac;oes em jornais, disse Rabinovich. A 
falta de esclarecimento aos motoristas, segundo ele, reforc;a a ideia de que o c6digo funciona 
apenas para arrecadar dinheiro como incentivo a "industria de multas". 
Alem de nao saber o que esta ou nao em vigor, o motorista, segundo o presidente da Avitran, 
pode ter outro bam motivo para ir a Justic;a pedindo anulac;oes de multas, par exemplo. 
Segundo ele, o c6digo nao especifica o Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) 
como 6rgao normativo do transito no pafs. Dessa maneira, todas as decisoes par ele podem 
ser consideradas nulas nos tribunais. "E melhor jogar esse c6digo fora e reescrever tudo 
novamente", sugere Rabinovich, que gostaria de ver os crimes de transito como capitulo do 
C6digo Penal. 
Ele lembra de alguns artigos que andam gerando tumulto e confusao. Nao se fixa, par 
exemplo, idade minima para dirigir - fala-se que pode faze-lo a pessoa passfvel de ser 
responsabilizada criminalmente. Com a discussao de abaixar essa idade, atualmente em 
discussao no Congresso, o limite mudaria tambem para os condutores. "Se abaixarem para 
12 anos, crianc;as poderao dirigir?", pergunta. 
A falta do direito de ampla defesa e outro ponto preocupante, na visao da Avitran. 
Principalmente quando a Carteira Nacional de Habilitac;ao (CNH) pode ser tirada do motorista 
par autoridade policial, sem antes haver julgamento. 0 instrutor de auto-escola e o 
examinador, de acordo com a nova lei, podem ser responsabilizados pelos crimes de transito 
cometidos par seus alunos. Quando e permitido ou nao dar re? Dirigir com o brac;o na janela, 
mesmo que ainda segurando a direc;ao, e passfvel de multa? Quando o barulho de urn alarme 
pode irritar o policial de transito e resultar em penalidades ao motorista? Pisca-alerta s6 deve 
ser usado em casas de emergencia, mas quais sao eles? "Aiguem que precisa ir correndo ao 
banheiro nao deixa de estar em uma dessas situac;oes", provoca o presidente da Avitran. 
"Cabera a Justic;a determinar''. 
0 desembargador Geraldo de Faria Lemos Pinheiro concorda em parte com as colocac;oes 
de Rabinovich e acha que apenas quando o Judiciario se pronunciar sabre o assunto e que 
ficaremos sabendo quais artigos do c6digo sao inconstitucionais. lsso vai demorar, segundo 
ele, pelo menos mais urn ana - tempo de as ac;oes caminharem par varias instancias e 
chegarem ao Supremo Tribunal Federal (STF}, a quem cabera a palavra final. 
Lemos Pinheiro considera que o DENATRAN, par existir desde 67, pode sim continuar sendo 
6rgao de transito, mas tambem lembra de outras imperfeic;oes no C6digo Brasileiro de 
Transito. A maior seria mesmo a falta do amplo direito de defesa no momenta em que o 
motorista perder a carteira par decisao de autoridade policial. "A CNH vai passar a ser 
documento de fe publica, substituindo ate a identidade. Como alguem podera rete-la?", 
questiona o desembargador. 
Ele disse que ninguem e obrigado a passar pelo bafometro ou fazer exame de dosagem 
alco61ica. Para aqueles que se sentirem coagidos em faze-los, sugere tentar anular sua 
validade na Justic;a, para que o Juiz nao o leve em conta no tribunal. Lemos Pinheiro 
considera, no entanto, que ninguem pode entrar na Justic;a alegando nao saber quais artigos 
estao em vigor. "Na falta de regulamentac;ao, vale o que o c6digo anterior estabelecia", avisa. 

5.2 A FROTA DE VEfCULOS EM CURITIBA E SUA EVOLU<;AO 

0 veiculo e dos elementos basicos componentes do transite, juntamente com 

a via e o proprio homem, todos interagindo com o ambiente em que se encontram. 
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0 CTB traz em seu Anexo I o rol de 113 termos e express6es, procurando 

defini-las. 25 deles destinam-se a tipos ou especies de veiculos. 0 termo "veiculo" 

nao foi objeto de definigao. 

0 Dicionario Escolar de Ungua Portuguesa, de FRANCISCO DA SILVEIRA 

BUENO, assim define: "Veiculo, s.m. Qualquer meio de transporte; carro, tudo o que 

transmite ou conduz; aquila que ... " ··. Essa definigao e suficiente para a finalidade 

pretend ida. 

0 CTB dedica o Capitulo IX aos veiculos, classificando-os quanta a tragao, 

quanta a especie e quanta a categoria (art.96) e atribuindo ao CONTRAN a tarefa de 

definir-lhe as caracteristicas, as especificag6es basicas, a configuragao e as 

condig6es necessarias ao registro, licenciamento e circulagao (art.97), os pesos e 

dimens6es (art.99), a lotagao em numero de passageiros ou em peso (art.100), as 

regras para cargas indivisiveis (art.1 01) e para cargas em geral (art.1 02). 

A Segao II deste Capitulo e designada como "Da Seguranga dos Veiculos", 

fixando regras gerais de seguranga e tambem de equipamentos obrigat6rios, assim 

como de varias outras regras sabre vefculos (artigos 103 a 113). Deverao ser 

complementadas pelo CONTRAN, que ate agora regulamentou os equipamentos 

obrigat6rios (Resolugao n°. 14/98) e limites de peso e dimens6es (Resolugao n°. 

12/98). Deve complementar os regramentos faltantes, preferencialmente utilizando

se das Resolug6es ja existentes sabre os vefculos e suas cargas, que continuam 

vigorando, no entendimento que parece prevalecer. As regras da Convengao sabre 

Transito Viaria, assinada, ratificada, sancionada e publicada em Diario Oficial da 

Uniao, estando em plena vigencia, portanto, deve ser levada em conta. 

Os progressos da industria automobilistica mundial estao presentes no Brasil, 

com a produgao, importagao e consequente circulagao de veiculos em numero 

sempre crescente nas ultimas decadas. A tabela a seguir demonstra a evolugao 

numerica que se pretende realgar, para enfase da atualidade do tema: 

Nao e preciso, portanto, urn exercfcio mental muito complicado para 

percebermos que a cidade de Curitiba, desde o ano de 2002 tern sua frota de 

vefculos aumentada mes a mes. Portanto, de 2002 para 2003 o aumento foi de 

29.704. De 2003 para 2004 de 52.014. De 2004 para 2005 foi de 63.854 e apenas 

nestes ultimos cinco meses cresceu 20.925. De notar-se que a presenga do 

Batalhao de Transito, nas ruas de Curitiba, se torna cada vez mais imprescindivel, 

porque a crescente frota de vefculos mostra o igual crescimento da populagao. 
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TABELA 2- EVOLUCAO DA FROTA DE VEICULOS NO MUNICIPIO DE CURITIBA 
ANO MUNICIPIO 
2002 761.582 
2003 791.286 
2004 843.300 
2005 907.154 
20061 928.079 

FONTE: DETRAN/PR 
(1) Dados observados ate o mes de maio de 2006. 

0 policial-militar nas ruas da cidade exercera, par certo, maior impacto na 

seguranga publica, pais o aumento da frota e o da populagao traz consigo o roubo, 

furta desse tipo de propriedade e que somente a presenga ostensiva da Polfcia 

Militar, atraves desse segmento podera inibir. 0 marginal e ate o proprio infrator, ja 

esta comprovado, tern muito mais respeito pelo militar do que pelo agente municipal 

que nao significa para ele urn agente treinado e preparado como quem ira se 

confrontar, como e o caso do policial-militar. 

5.3 CAUSAS 

Os acidentes de transito ocorrem em consequencia de tres fatores basicos, 

que podem ser chamados de triangulo assassino: 

a) lmprudencia - quando o condutor faz errado o que sabe fazer certo; 

b) lmperfcia- quando o motorista faz errado porque nao sabe fazer certo; 

c) Negligencia- o motorista nao faz nada de errado, mas deixa de fazer o certo. 

Grande maioria dos motoristas brasileiros convive com urn comportamento de 

autoconfianga, achando que acidentes de transito s6 acontecem com os outros, 

nunca com eles. Ultrapassar em locais proibidos, nao respeitar as normas de 

transito, nem a sinalizagao e comportamento gerador de acidentes, que caracteriza 

imprudencia. 

A imperfcia, que tambem causa grandes e violentos acidentes no transito, 

merece outro tipo de atengao. Quando o condutor do vefculo faz errado porque nao 

sabe fazer certo, e devido a sua rna formagao como motorista e a facilitagao da 

Carteira de Habilitagao em grande maioria dos casas. As Auto-escolas no Brasil 

preocupam-se em ensinar ao aluno como obter a habilitagao, nao como dirigir. 



39 

Adquirindo carteira sem as mfnimas condigoes de conduzir urn vefculo, o motorista 

acha estar fazendo certo, passando a ter uma ilusao que e conhecedora das formas 

e normas do transito. 

Quando nao faz nada de errado, mas deixa de fazer o certo, o condutor e 

negligente podendo causar serios acidentes de transito. Como exemplo, tem-se o 

proprietario que deixa seu carro em mau estado de conservagao, podendo a 

qualquer momenta causar urn acidente. 

5.4 CONSEQUENCIAS 

Sao varias as consequencias dos acidentes de transito. Alem dos aspectos 

materiais e familiares, ha que se considerar, tambem os aspectos emocionais que 

envolvem pessoas. Enquanto uma pessoa morre em virtude de doenga ou 

naturalmente, a vftima de acidente tern o curso de vida interrompido bruscamente e 

de forma violenta. Se o acidente for considerado a nfvel individual, suas 

consequencias sao os danos ffsicos (temporarios ou permanentes) danos menta is e 

a morte. No nfvel familiar, e considerada a diminuigao do padrao de vida da familia 

da vftima. Ja no nfvel coletivo, os acidentes de transito geram usa nao produtivo dos 

impastos, despesas de hospitalizagao, pagamento de seguros e indenizagoes, 

paralisagao do trabalho e consequente perda de produgao e ate o consumo de 

recursos escassos (sangue, par exemplo). Segundo dados do Relat6rio Executivo da 

ANTP e IPEA o custo total de acidentes de transito nas areas urbanas do Brasil em 

2003, ficou em torno de 5,3 bilhoes de reais (ANTP, IPEA, 2003, p. 33). Ainda de 

acordo com dados do Relat6rio Executivo da ANTP e IPEA, urn acidente de transito 

somente com danos materiais nas areas urbanas do Brasil custa em media R$ 

3.262,00, com feridos R$ 17.460,00 e com mortos R$ 144.478,00, (ANTP, IPEA, 

2003, p. 39). 
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6 SITUACAO DO TRANSITO DE CURITIBA 

A cidade de Curitiba, ainda goza do privilegio de, apesar de urn grande 

centro, ter o transite de seus vefculos com fluxo normal. Exceto nos horarios que 

medeiam entre 1730h e 1930h de segunda a sexta. 

Dentro de aproximadamente 1 0 a nos, com o crescimento acelerado que se 

esta imprimindo a cidade, certamente a populagao encontrara grandes dificuldades 

de locomogao, com o volume aumentado do numero de acidentes. Para 

suplantarmos essas dificuldades sera absolutamente necessaries que a lnstituigao 

invista na formagao de mais policiais-militares e na ordem de pelo menos 1500 (urn 

mil e quinhentos) homens a mais. 

6.1 EVOLU<;AO DO EFETIVO DO BPTRAN E OS ACIDENTES DE TRANSITO 
REGISTRADOS EM CURITIBA NOS UL TIMOS 5 ANOS 

0 Trabalho do BPTRAN, na cidade de Curitiba, e extremamente relevante se 

formos considerar que as operagoes realizadas cumprem urn papel importantfssimo, 

quando fiscalizam o condutor e o seu vefculo. 

Assim nao se trata, apenas, a sua missao, de ver as condigoes legais da 

documentagao e da propriedade do vefculo, mas fundamentalmente, atraves do 

policiamento ostensive de verificar se as pessoas, que os conduzem, estao 

embriagadas; se esses carros foram furtados ou roubados, se estao em condigoes 

de trafegarem com seguranga pelas vias urbanas, enfim e todo urn arcabougo de 

atribuigoes, que nao competem ao Municipio e que fazem dessa Unidade policial 

militar, uma Unidade de elite com urn trabalho imprescendivelmente tecnico e 

absolutamente indispensavel ao convfvio social e seguranga dos demais condutores 

e pedestres que perambulam par aqui e ali em Curitiba. 

Em que pese a concretude dessa realidade, nos ultimos 5 anos, o seu efetivo 

tern sido reduzido paulatinamente e querendo ou nao estatisticamente o numero de 

acidentss aumentado na razao inversa, confirmando, destarte, que os investimentos 

em pessoal, recompletando-o de maneira a se aproximar, pelo menos do previsto 

em seu quadro (710 homens) constitui-se, hoje, em uma verdade absoluta. Trata-se 
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de investimento em seguranga publica, garantia a tranquilidade para as pessoas que 

trafegam diariamente pela cidade e certeza de punigao contra os infratores que 

perambulam perigosamente, tambem pelos mesmos locais, misturando-se aqueles 

que necessitam trabalhar, mas com a certeza de que o Estado garantir-lhes-a a 

ordem, a paz de espfrito de que tanto precisam para retornar as famflias com a 

garantia de sua integridade ffsica e o seu patrimonio intacto. A tabela abaixo mostra 

a realidade: 

TABELA 3- DEMONSTRATIVO ENTRE 0 NUMERO DE ACIDENTES 
REGISTRADOS EM CURITIBA E 0 TOTAL DE EFETIVO 
DO BPTRAN NOS ANOS DE 2001 E 2005 

ANO TOTAL DE ACIDENTES1 TOTAL DE EFETIV02 

2001 25110 427 
2002 26152 432 
2003 27535 414 
2004 26507 423 
2005 25679 372 
2006 26152 362 

FONTE:BPTRAN 
(1) 0 total de acidentes registrados pelo BPTRAN incluem os acidentes registrados no local e as 
queixas registradas no BPTRAN. 
(2) 0 efetivo previsto para o BPTRAN e de 710 policiais-militares. 

De 2001 a 2005 houve perda de 55 homens o que equivale a urn percentual 

de 12,9%. Note-se o previsto e de 710 policiais-militares. Caso comparemos com o 

a no de 2001, ja estava defasado em 283 homens o que equivale a urn percentual de 

39%. No ano de 2005 foi, ainda maior, ou seja, de 338 policiais-militares equivalents 

a urn percentual de 47,6%. 

Conclusao, mais terrfvel do que essa e a de que, no ano de 1955 e para 

aquela populagao, o efetivo existente era de 586 policiais-militares. Hoje 51 anos 

depois e com a atual populagao o BPTRAN conta com urn contingents de 362 

militares. 

Portanto, quando se trata de prevengao o investimento em efetivo que se 

traduza em mais homens nas ruas e absolutamente indispensavel. Nao existe como 

evitar os acidentes, sem que o homem va as ruas para educar, orientar ou mesmo 

aplicar a legislagao. 
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6.2 ATIVIDADE DE TRANSITO E SUA ESPECIALIDADE- PAPEL TECNICO 

0 seu efetivo e tecnico. Os seus oficiais e pragas dedicam grande parte de 

seu tempo ao estudo e interpretagao de legislagao. Para que outros Batalhoes 

assumam essa parte, esses policiais-militares terao que, tambem ser tecnicos, 

portanto especializado nessa area. Tanto os oficiais como os pragas, que atuam no 

BPTRAN, como ja disse, mas e preciso repetir, dedicam a maior parte de seu tempo 

ao estudo da legislagao, que volumosa, se formos verificar as alteragoes que 

acontecem na propria Lei 9.503, de 23-9-1997 (Codigo Nacional de Transito), e a 

quantidade de Resolugoes que sao editadas, quase que mensalmente, 

regulamentando os artigos do proprio Codigo de Transito Brasileiro. Logo, 

pressume-se que os oficiais e pragas das Unidades Operacionais, que ja ocupam, 

porque essa e a sua prioridade, o seu tempo trabalhando e planejando a area 

operacional, de combate a criminalidade, por mais que queiram, nao terao espago 

em suas agendas para se preocuparem com mais essa tarefa. 

Alem do que, o que se cobra, hoje, principalmente da Policia Militar, e o 

combate direto a criminalidade, certamente quando se exigir, do Comandante do 

Batalhao Operacional, uma solugao imediata para reduzir esses Indices, em sua 

area de circunscrigao, se valera desses efetivos para responder aos reclamos, tanto 

da sociedade, como das autoridades, deixando merce, dos abusos no transito, outra 

grande parcela da sociedade, pais os poucos que ficarem com a atividade, alem de 

nao darem cabo da missao, nao terao o tempo necessaria e imprescindfvel para se 

atualizarem, permitindo que muitos desses autos de infragao sejam arquivados ou 

por inconsistencia4
, ou irregularidade5

. 

Destarte o transito, como sistema viario, e um dos fenomenos que registra as 

mais expressivas transformagoes do seculo XX - e assim sera, ainda por algumas 

4Auto inconsistente e aquele que noticia coisa que, juridicamente, nao aconteceu. Por exemplo, 
notificac;ao e motorista de caminhao transitando sem o capacete. Sua cobranc;a ge~a direito a 
restituic;ao do indebito, assim como indenizac;ao por danos - DA INCONSISTENCIA OU 
IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRACAO - CUNHA, lrineu Ozires - Intranet, pagina da Pollcia 
Militar do Parana. 
5 0 irregular pode ser convalidado pela ausencia de impugnac;ao ou recurso, sendo justa a sua 
imputac;ao de penalidade, depois de todas as fases do processo administrativo de transito em caso 
de inercia do infrator. DA INCONSISTENCIA OU IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRACAO -
CUNHA, lrineu Ozires- Intranet, pagina da Pollcia Militar do Parana. 
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decadas. Ha algum tempo, sem regramentos apropriados e sem aplicagao severa 

das leis, o Brasil tornou-se um dos palses com os mais altos Indices de crimes, 

infragoes e acidentes de transito, ocupando Iugar de destaque e preocupagao de 

todos os segmentos da sociedade. Como disse, no ano de 2005, foram registrados, 

somente em Curitiba, "um total de 13.524 acidentes de transito urbana, sendo 6.588 

com lesoes corporais, resultando a morte de 91 pessoas no local do sinistro e 

ocasionando ferimentos em 8.234 pessoas" (BPTRAN, 2005, p.3). 

Se o BPTRAN vier a ser extinto, e de se supor que esses Indices aumentarao, 

ainda mais. 0 problema e o peso que o Batalhao de Polfcia de Transito exerce, na 

Seguranga Publica, da cidade de Curitiba e na arrecadagao de fundos para o 

FUNRESTRAN, que subsidia a compra de viaturas, armamento e equipamentos 

para a Polfcia Militar. 

6.3 ATUA<;AO DO BPTRAN 

Necessaria dizer que o BPTRAN e Unidade Operacional da Polfcia Militar que 

atua em todas as areas cumprindo, nao apenas a missao designada pela Lei 9.503, 

de 23 de setembro de 1977 (CTB), porem agindo igualmente como Batalhao de 

combate a criminalidade, pois enquanto verifica documentos aproveita para realizar 

busca pessoal e apreender armas, drogas, velculos roubados. Entrementes o seu 

maior papel esta na educagao, conscientizagao e mudanga de comportamento de 

criangas, adolescentes e adultos respectivamente. 

6.3.1. 0 BPTRAN como Referencial na Area de Transito 

0 C6digo de Transito Brasileiro trouxe aos brasileiros uma das legislag6es de 

transito mais modernas e mais avangadas do mundo, apesar de alguns 

posicionamentos contrarios. Esperava-se uma mudanga de comportamento por 

parte dos usuarios do transito, principalmente por parte dos motoristas, que, sob o 

rigor de punig6es mais severas, pudessem trafegar com mais civilidade e respeito as 

outras pessoas que diariamente transitam pelas ruas, avenidas e rodovias do nosso 

pals. 
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E bern verdade que algumas conquistas ja foram alcangadas, como: maior 

rigor na habilitagao de condutores, aumento no valor das multas, perda de pontos no 

prontuario, dentre outras. Ha ainda muito que fazer para que os usuarios do transito 

e a propria estrutura do sistema que administra esse setor, sejam melhorados. Todo 

o esforgo das autoridades, vinculadas de alguma forma a essa atividade, e da 

sociedade em geral, devem estar voltados para a solugao dos problemas gerados 

pelo transito, que vern crescendo a cada dia, com o aumento da frota de veiculos em 

circulagao em Curitiba. 

No atual ritmo de produgao das montadoras instaladas no pais, como tambem 

no volume de importag6es de veiculos, a frota paranaense devera ter o seu numero 

dobrado em menos de dez anos e e necessaria que a infra-estrutura das cidades, 

tambem consiga acompanhar esse crescimento, a fim de se evitar o caos. Os 

trabalhos de humanizagao do transito que vern sendo desenvolvidos ganham maior 

importancia a cada instante, na medida em que a sociedade do Parana toma 

consciencia da gravidade da situagao e das consequencias economicas e sociais 

provocadas pela violencia no transito. 

Porque os acidentes de transito acontecem? E a pergunta que se faz no 

momenta em que presenciamos as grandes tragedias. Aprendemos que e possivel 

conhecer as causas e circunstancias em que estes ocorreram, a partir do estudo 

sistematizado dessas ocorrencias, e que, de acordo com dados estatisticos, mais ou 

menos noventa por cento dos acidentes registrados, tiveram como causa falhas 

humanas provenientes de: frustragao, cansago, revolta, expressao de alegria, 

distragao, imaturidade, inseguranga, alcoolemia, instabilidade emocional, 

imprudencia, impericia, excesso de confianga, busca de auto-afirmagao, diregao 

perigosa, abuso da velocidade, desrespeito a sinalizagao, falta de rigor na aplicagao 

das leis, o que leva a sensagao de impunidade, dentre outros. 

Com relagao a educagao para o transito, partimos do principia de que a sua 

falta e uma das causas que contribuem para a ocorrencia dos acidentes, porque em 

muitos casas os envolvidos nao foram devidamente educados para o cumprimento 

das leis. Uma fiscalizagao competente e eficiente, tambem inibe a imprudencia, pais 

atua diretamente no aspecto psicol6gico, politico e economico, refletindo 

diretamente no bern estar social. Valores astronomicos sao gastos em consequencia 

dos acidentes de transito, tanto nos reparos em avarias dos veiculos ou outros bens 
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sinistrados, como tambem nos atendimentos medico-hospitalares, em indenizag6es 

vultosas e outras despesas provenientes desses acontecimentos, como por 

exemplo, o abalo do sistema previdenciario atraves do pagamento de pens6es por 

morte e aposentadorias por invalidez, surgidas de fatos tragicos no transito. 

0 direito a educagao especffica para o setor ja esta contemplado no artigo 74 

C6digo de Transito Brasileiro, o qual estabelece que a educagao para o transito seja 

direito de todos e constitui dever prioritario dos 6rgaos componentes do Sistema 

Nacional de Transito. Esse trabalho educativo deve ser desenvolvido nos locais de 

grande aglomeragao de pessoas, como: escolas em todos os niveis, associag6es 

comunitarias, reuni6es de funcionarios das grandes empresas de transporte de 

cargas e de passageiros, bern como junto aos motoristas de taxi, aos motociclistas, 

aos ciclistas, aos carroceiros, aos catadores de papeis, aos pedestres e aos demais 

usuarios da via publica. 

A Policia Militar, tambem e componente do Sistema Nacional de Transito, 

conforme estabelece o inciso VI do artigo 7° da Lei n°. 9.503/97 (C.T.B.). Sendo 

assim, e um dos 6rgaos responsaveis pela educagao para o transito nos Estados da 

Federagao Brasileira. No Estado do Parana, a Policia Militar esta presente na 

fiscalizagao do transito nos centros urbanos e nas rodovias estaduais para cumprir 

sua missao constitucional de garantir a seguranga e o bern estar dos cidadaos, 

fiscalizando e autuando os condutores infratores, mas e deficiente no campo do 

desenvolvimento de atividades educativas. 

Dai entendermos que ha a necessidade da criagao de um grupo 

especializado em ag6es educativas para o transito, dentro da Policia Militar, com o 

apoio de outros 6rgaos publicos e privados, mas sob a orientagao e o comando de 

policiais-militares, para a aplicagao de medidas educadoras a todos os integrantes 

da sociedade em geral, com o objetivo de educar as criangas e os idosos, os 

condutores e os pedestres, os amadores e os profissionais, fazendo surgir em todos 

a responsabilidade e o comprometimento com a redugao do numero de acidentes de 

transito, tornando nossas ruas, avenidas e rodovias mais seguras e tranqOilas, o que 

ira proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos os paranaenses. 
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6.3.2. 0 BPTRAN como Fonte Arrecadadora de Recursos Financeiros para o 
FUNRESTRAN 

Este trabalho foi construfdo para que nao reste duvida sobre a importancia do 

Batalhao de Polfcia de Transite, na Seguranga Publica, da cidade Curitiba. Ha 

muitos anos esta Unidade de Polfcia Militar e os Batalhoes do interior do Parana e 

que tern provido os recursos para que a lnstituigao possa adquirir praticamente tudo 

em termos de viaturas e equipamentos necessaries a sua manutengao. A tftulo de 

exemplo s6 para se ter uma ideia no ano de 2005 foram arrecadados e repassados 

para o FUNRESTRAN (Fundo de Reequipamento de Transite) R$ 30.000.000,00 

(trinta mil hoes de rea is) e claro que se soma o arrecadado no interior do Estado. 

A ideia de se extinguir o Batalhao de Transite, repassando-se o seu efetivo 

para as Unidades Operacionais, entendendo-se a partir daf, que esses Batalhoes, 

dentro da concepgao de responsabilidade territorial, poderao atender mais 

satisfatoriamente a comunidade local, nao e verdadeira. Hodiernamente a tendencia 

e que cada vez mais tenhamos Unidades policiais-militares especializadas. Assim, o 

correto e que se invista no seu efetivo. 0 estudo, ja citado do Cel. Valente, conclui 

que o certo e termos 01 policial-militar para cada 500 vefculos licenciados. Logo o 

BPTRAN deveria contar, hoje com urn efetivo de 1.856 homens. Com esse 

investimento e perfeitamente possfvel, arrecadar-se na ordem de 50.000.000,00 

( cinquenta mil hoes de rea is) por a no. 

0 BPTRAN e tambem urn referencial em todos os sentidos, na cidade de 

Curitiba, na area de transite, chega, consoante dissemos na introdugao, com 

sucesso as famflias, onde a labuta esta direcionada para as igrejas das mais 

diversas doutrinas. Escolas, atraves de visitas das criangas ao Batalhao de Transite 

e palestras nas publicas e privadas. Empresas com conferencias dadas por oficiais 

da OPM, que alem da legislagao, exibem filmes e fotos. Na televisao por meio de 

entrevistas, onde se discute legislagao e em algumas emissoras com a participagao 

da comunidade. Blitz educativa e distribuigao, principalmente de folhetos. 

0 BPTRAN e a maior fonte de arrecadagao de fundos em que sustenta a 

Polfcia Militar. 

0 problema parte da analise do peso do Batalhao de Polfcia de Transite, na 

Seguranga Publica, da cidade de Curitiba. 
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Mesmo assim e preciso fazer uma constatagao e grave: o seu efetivo e menor do 

que o previsto, quando da sua fundagao. Mas, apesar disso, seus esforgos estao 

voltados para as atividades de policiamento ostensive fardado de transito, 

executando agoes de competencia estadual, cumprindo o que rege a Constituigao 

da Republica, dentro do que e conceituado como polfcia administrativa e prestando 

valorosos servigos a sociedade. 

Atualmente, cumpre os objetivos da instituigao e os anseios da sociedade, 

apesar da limitagao de meios humanos e materiais. Contudo, percebe-se que ha 

campo para implementagao de novas metodologias de trabalho que podem trazer 

melhor resultado. 

Existe a urgencia e a necessidade de uma nova filosofia, voltada para o 

entendimento de que o trabalho do BPTRAN e que mantem a receita que e aplicada 

na melhoria da propria Polfcia Militar, em especial atraves do FUNRESTRAN. 

Aproveitando as informagoes acima apresentadas quanta a arrecadagao trazida 

pelos Boletins de Acidente de Transito (R$ 813.527,57) e dos Autos de lnfragao 

lavrados (R$ 8.1 05.759, 12), a importancia logfstica e estrategica, dentro de 

parametres orgamentarios, fica comprovada. 

Portanto o BPTRAN deve ter o emprego operacional voltado para a atividade 

de policiamento ostensive de transito, no qual o Comando e o efetivo empregado na 

atividade especffica de transito estejam preocupados em fiscalizar a frota de 

vefculos, atraves da abordagem direta aos condutores infratores, para que, ao 

mesmo tempo em que efetuam a fiscalizagao de transito, execute tambem o 

policiamento ostensive geral, aumentando, desta forma, a seguranga no transito e, 

de forma geral, acarretando a diminuigao da criminalidade e da violencia no transito. 

Com maiores investimentos, principalmente em recursos humanos sera 

possfvel a sua reestruturagao, a fim de que possa atender mais e melhor os 

acidentes de transito chegando ao local dos sinistros o mais rapido possfvel, nao 

permitindo que o acidente aumente, ainda mais a angustia na vida das pessoas que 

esperam ansiosos pela vinda dos policiais-militares. Sera possfvel tambem 

investirmos nos atuais moldes da terceira Companhia de Polfcia de Transito 

(COTAMOTRAN), ou seja, para a realizagao de agoes e operagoes policiais-militares 

que priorizem a abordagem direta ao condutor infrator, atraves da ordem de parada, 

no intuito de fiscalizar as condigoes ffsicas do condutor e as caracterfsticas e 
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equipamentos do vefculo, bern como a documentagao de porte obrigat6rio. Dentre 

as diversas formas de efetivar a fiscalizagao, temos os bloqueios policiais, 

conhecidos por blitz; operagoes de saturagao em determinados lugares da cidade 

onde estejam ocorrendo elevados Indices de desrespeito as leis de transito, 

comprometendo a ordem publica. 

Operacionalizar e intensificar a utilizagao de novas tecnologias pelos policiais

militares em permanencia nos postos de bloqueio e empregados em viaturas de 

patrulhamento. 

Logo o BPTRAN, como unidade que s6 gera beneffcios ao Comando do 

Policiamento da Capital e a Polfcia Militar do Parana como urn todo, constituindo-se, 

em urn centro de onde saem todos os documentos que interpretam legislagao e 

orientam essa atividade em todo o Estado emprestando seus conhecimentos, 

inclusive para os segmentos da Polfcia Rodoviaria Estadual e Rodoviaria Federal. 

Deve ter sua continuidade assegurada em prol da comunidade curitibana e interior 

do Estado. 0 quadro abaixo ilustra muito bern o servigo que desenvolve, na area de 

prevengao, atraves de suas operagoes, conhecidas por blitz. 

TABELA 4- OPERAC(OES REALIZADAS E VEICULOS RECOLHIDOS 
JAN - DEZ 2005 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 
OPERAc;6ES 29 22 20 34 36 39 36 42 43 37 31 

VEICULOS 607 561 673 627 546 549 565 716 481 672 763 
RECOLHIDOS 
FONTE: 3a Segao do BPTRAN 

Dez TOTAL 
19 338 

496 7256 

De janeiro a dezembro de 2005 foram realizadas 338 operagoes de transito, 

pela 3a Cia COTAMOTRAN e recolhidos para o patio do DETRAN 7.256 vefculos 

pelo cometimento das mais diversas infragoes. Se compararmos com a frota de 

vefculos em dezembro daquele ano (907.154) isso equivale a urn percentual de 

0,79%. 

Dentro desse parametro operacional, o BPTRAN se mostra como 6rgao 

fiscalizador de transito de extrema relevancia para a lnstituigao Polfcia Militar e, 

acima de tudo, para a sociedade. Alem das agoes educacionais de transito, tanto 

voltadas ao publico infantil quanta ao publico adulto, e o servigo de levantamento de 

acidentes, as agoes fiscalizadoras desenvolvidas sao claramente positivas, 
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principalmente no campo da seguranga publica e dentro de doutrinas voltadas a urn 

policiamento comunitario. 

6.3.3. Autos de lnfragao Lavrados e os Respectivos Valores Arrecadados nos Ultimos 
5Anos 

Nao se esta falando em fabrica de fazer multas, como alardeia rotineiramente 

a imprensa fazendo com que piamente acredite a comunidade, alias, desde que o 

Brasil e Brasil, este e urn dos mais diletos argumentos em favor da impunidade. Se 

as multas sao aplicadas macigamente, estaria caracterizada a ma-fe de autoridades 

cuja verdadeira intengao seria reforgar suas receitas. 0 ponto, porem, e: cometeu-se 

ou nao a infragao? Se se cometeu, nao ha do que reclamar, Se nao, recorra-se, 

denuncie-se, esperneie-se. Mas, acontece sempre nesses casos que o infrator 

passa a ser a vitima e o agente o vilao, que esta ali s6 para multar por multar. 0 que 

as pessoas precisam e nao cometer a infragao e se cometer assumir a sua 

responsabilidade, pois nao pode, o agente, sob pena de se omitir ou ate prevaricar 

estando diante da flagrante infragao, permitir-se ao descaso. 

A questao em debate e o trabalho preventive que realiza a Policia Militar, por 

meio do BPTRAN, no que se refere ao cumprimento da Legislagao e redugao do 

numero de acidentes. 

Mas espere. A Tabela 5 nao mostra que houve uma redugao drastica no 

numero de emissao de autos de infrag6es nos ultimos cinco anos? Nao e motivo 

para comemoragao? Nao, porque isso nao se deu por que a comunidade ficou mais 

educada, mas sim pela redugao do efetivo do BPTRAN nesses ultimos cinco. 

E evidente, tambem que o trabalho do Batalhao como urn todo tern 

contribuido para essa redugao dos acidentes, contudo o pretendido com esta tabela 

e a comprovagao de que o BPTRAN de fato, constitui-se em uma Unidade 

Operacional que sustenta a Policia Militar na compra de viaturas, armamento, 

equipamento, quando arrecada e os valores sao transferidos para o FUNRESTRAN. 

Esta sem duvida a pretensao maior da pesquisa, quando se indaga do seu papel na 

Seguranga Publica na cidade de Curitiba. 
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Precise e que a Corporagao compreenda isso. A tabela a seguir comprova 

sem sombra de duvida a afirmativa. 

TABELA 5 -AUTOS DE INFRACOES LAVRADOS E OS RESPECTIVOS VALORES 

ARRECADADOS NOS UL TIMOS 5 ANOS PELO BPTRAN. 

/\UTOS DE \NFi~,!\Cf\0 

L)XNQ, ,,, : 1~~ ,;; ,, +e/i, , r ,~,,, ,' , ,,,, "''', :,,1:/"\ ;,;/,:,? f.: trGRA~Es' ,, <in MEI:)I;l,t'l<t: ,~LEVESii' , ' L'1{ CJiOJ'AI.:. 
; 

, , ,(<t ;, ,, , ,,,iGRAVISSJMAS!L ,,,:,: ni{ '·' 

X5 X3 X1 

2000 1426 3779 12934 29724 18874 6674 73411 

2001 881 4570 17883 14553 28286 6440 72613 

2002 935 4421 18754 9927 24756 6494 65287 

2003 717 4167 11129 8467 9595 3773 37848 

2004 1091 4092 8139 7377 4912 2775 28386 

2005 751 4781 8151 6768 4326 2705 27482 

WH)RE:: EM HEAlS 

3A:No' :rt ~ ;,;'''';,;ic3RA:~tsSIMA~ ,'"*fl,i':~t~¥: *~n ::i i d'~.4ivE's ,;~~ !!;:,' . MEE!IA+ j{;c, ,''" lt:VES'f: . .. TOTAl/ It : )t:c1;' '~' ~' 't'f: 

X5 X3 X1 

2000 1.365.680,20 2.171.488,98 2.477.378,36 3.795.457,56 1.606.743,62 355.056,80 11.771.805,52 

2001 843.733,70 2.626.013,40 3.425.309,82 1.858.272,57 2.407.987,18 342.608,00 11.503.924,67 

2002 895.449,50 2.540.395,02 3.592.141,16 1.267.578,63 2.107.478,28 35.480,80 10.7 48.523,39 

2003 686.670,90 2.394.441,54 2.131.648,66 1.081.151,23 816.822,35 200.723,60 7.311.458,28 

2004 1.04.850, 70 2.351.345,04 1.558.944,06 941.969,13 418.158,56 147.630,00 6.462.897,49 

2005 719.232,70 2.747.258,22 1.561.242,54 864.205,92 368.272,38 143.906,00 6.404.117,76 

;;,xTchA:l :11' r454~02:727,H 
FONTE: 3a Se<;ao do BPTRAN 

No ano de 2000 foram lavrados 73411 autos de infragao. Em 2001, 72.613 o 

que da uma diferenga de 798. No anode 2002 foram lavradas 65.287, uma diferenga 

de 7.326 autos de infragao. Em 2003, foram lavrados 37.848 autos e a diferenga em 

relagao ao ano anterior foi de 274,39 autos. Em 2004 foram lavrados 28.386 autos e a 

diferenga ficou em 9.462. Em 2005 os autos lavrados chegaram a ordem de 27.482. A 

diferenga para o ano anterior e de 904. 

Quando se trata dos valores as diferengas sao ainda maiores. Vejamos: Em 2000 

foram arrecadados R$ 11.771.805,52. Em 2001, R$ 11.5003.924,67. Uma diferenga 

de R$ 267.880,85. Em 2002 foram arrecadados R$ 10.748,523, 30, a diferenga em 

relagao ao a no anterior e de R$ 755.401 ,28. Em 2003 a arrecadagao foi de R$ 

7.311.458,28, foi ainda maior, com uma diferenga de R$ 3.437.065,11 para o ano 

anterior. Em 2004 a arrecadagao foi de R$ 6.462.897,49. A diferenga em relagao ao 
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ano anterior e de R$ 848.560,79. Finalmente em 2005 a diferenga ficou em R$ 

58.779,73. 
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7 A EXPERIENCIA DE SAO PAULO COM A EXTINCAO DO CPTRAN 

Em fevereiro de 2002, por nao ter sido renovado o convenio com o municipio 

de Sao Paulo o CPTRAN (Comando de Policiamento de Trans ito) naquela cidade foi 

extinto. A experiencia vivida por aquela comunidade foi a pior possfvel chegando as 

raias do desastre, pois embora os "marronzinhos" continuassem com parcela do 

poder de polfcia para notificar, notadamente estacionamento, parada e circulagao de 

vefculos, nao detinham o poder para fiscalizar vefculos e os documentos. 

Assim em 2006, depois de varias reuni6es com os mais diversos segmentos 

da sociedade paulistana, concluiu-se finalmente que a melhor solugao para a cidade 

era o retorno da Polfcia Militar como unico 6rgao capaz de frear a violencia no 

transito de Sao Paulo. 

0 representante da Promotoria de Habitagao e Urbanismo, que instaurou 

procedimento para apurar as denuncias contra os valets, afirmou que: 

... parte dos problemas causados pelos valets poderia estar sendo evitada se a fiscaliza,;:ao do 
transite, ainda estivesse sendo feita pela PM. Ha dois anos acabou o convemio entre a 
Prefeitura Municipal e a Polfcia Militar que permitia que a polfcia fiscalizasse o transite e 
aplicasse as multas. Com o fim do convemio o Comando do Policiamento de Transite foi 
extinto. (MALAQUIAS, Diario de Sao Paulo, 29/05/2003, noticia publicada em 14/05/2003). 

De acordo com Caringella (Folha de Sao Paulo- 20/07/2004): 

Recentemente foi anunciado um refor,;:o de mais de 3.743 policiais-militares, cuja fun,;:ao 
prioritaria e combater a criminalidade, para fiscalizar o transite em apoio a CET (Companhia 
de Engenharia de Trafego). E precise lembrar que a extin,;:ao do CPTRAN (Comando de 
Policiamento de Transite) em fevereiro de 2002 representou, alem de um equfvoco 
administrative, um grande prejufzo a popula,;:ao paulistana. 

E ainda: 

Tratava-se de uma Corpora,;:ao especializada, com praticamente tres decadas de servi,;:os 
prestados a Prefeitura de Sao Paulo, com a,;:6es de fiscaliza,;:ao e importante apoio 
operacional, especialmente em grandes eventos. E um risco dar um talao de multas para um 
policial, preparado as pressas, sem profundidade sabre o C6digo de Transite Brasileiro e 
tendo fun,;:6es que lhes sao prioritarias. 

E finalizou " ... A comunidade de transito, certamente, espera que o mesmo 

comando seja recomposto pelo Estado". 
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A Folha On-line de 07/11/2003 em materia cujo titulo se chamou: "PM 

AUMENTA NUMERO DE SOLDADOS QUE MULTARAO EM SP", afirmou que: 

A volta dos militares para a fiscaliza9ao do transito paulista aconteceu em julho, com 986 
homens. Durante mais de urn ana, a PM ficou sem aplicar multas na cidade. lsso porque o 
Comando do Policiamento de Transito (CPTRAN) foi desativado par determina9ao do entao 
secretario de Seguran9a Publica, Marco Vinfcio Petrelluzzi. Ele queria que os policiais fossem 
integrados ao policiamento ostensivo, o que ocorreu. 
0 artigo menciona, ainda que: 
A medida, porem, gerou polemica. Os fiscais da companhia de Engenharia de Trafego (CET) 
nao podem parar vefculos ou pedir documentos de urn carro. Cabe aos marronzinhos apenas 
fiscalizar a conduta dos motoristas. S6 quem pode impedir que urn carro em pessimas 
condi96es circule pela cidade e a polfcia. 

No dia 16 de maio de 2002, o Estadao publicou materia com o seguinte titulo: 

EM PROTESTO, MARRONZINHOS NAO MUL TAM NESTA SEXTA-FEIRA, 

afirmando que: 

Desde mar9o, com a extin9ao do Comando de Policiamento de Transito (CPTRAN), os 
policiais-militares nao estao aplicando multas ( ... ). A secretaria informou que a ausencia dos 
PMs tern comprometido o controle do transito, principalmente no combate a realiza9ao de 
rachas. 

Segundo SILVA, Artigo publicado no Jornal da Tarde em (21/06/2006). 

0 transito e tambem fonte de crises coletivas. Sao Paulo, com seu enorme potencial de crises 
precisa ter condi96es de preveni-las e conte-las quando eclodem. Passeatas, bloqueios de 
pistas, eventos esportivos e sociais, incendios, enchentes quase sempre se transformam em 
pequenos terremotos que afetam largas areas da cidade e demandam autoridade 
reconhecida e aceita pela popula9ao para os controles necessarios ao restabelecimento da 
ordem. E essa autoridade que gozam os policiais militares nao e facilmente transferida, nao 
s6 par limites legais, como tambem par sua estrutura, competencia e cultura profissional. 
Alem disso, a coordena9ao nas crises e facilitada pelo rapido entendimento entre 
profissionais de uma mesma organiza9ao. 

E continuou: 

Mas as ruas e os vefculos tambem sao utilizados pelos criminosos para praticar seus delitos 
(roubos e furtos de vefculos), praticamente urn ter9o dos registros criminais envolve vefculos. 
Em Londres ou Nova York, a polfcia nao abre mao dessa modalidade de policiamento 
preventivo. Na conferencia internacional de chefes de polfcia realizada em Miami em 1995, 
urn dos principais temas tinha o titulo: 0 impacto do policiamento de transito na atividade 
criminal. 

E ainda que: 
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Agentes de transito ou guardas municipais podem colaborar na mera regulac;ao do transito, 
mas policiais exercem pressao de vigilancia inibidora de crimes par um fato: s6 quem tem 
poder e competencia de reprimir crimes exerce efetiva prevenc;ao. A fiscalizac;ao de velculos 
e seus condutores e um poderoso inibidor nao s6 de infrac;oes de transito como de crimes em 
geral. 

Comentou finalmente que: 

Quando a pollcia deixa de exercer de forma ativa essa func;ao, cresce a ousadia dos maus 
motoristas, os velculos irregulares ganham as ruas, motoqueiros e lotac;oes agravam as 
dificuldades da cidade e os criminosos ampliam seu espac;o de atuac;ao. 
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8 0 BATALHAO DE POLiCIA DE TAANSITO E 0 IMPACTO QUE 
EXERCE NA ATIVIDADE CRIMINAL EM CURITIBA - UMA VISAO 
GERAL 

Das diversas modalidades de policiamento que presta a comunidade, uma 

das mais importantes que a Polfcia Militar faz e a do policiamento ostensive de 

transite. 

A Lei 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o C6digo de Transite 

Brasileiro, impos como regra em seu art. 22, IV, que compete aos 6rgaos ou 

entidades executives de transite (DETRAN) dos Estados e do Distrito Federal, no 

ambito de suas circunscrig6es estabelecer, em conjunto com as Polfcias Militares, as 

diretrizes para o policiamento ostensive de transite. 

A vetusta visao de que o policial-militar ao inves de cuidar do transite deveria 

estar prendendo bandido e equivocada, pois ignoram, esses infratores de plantae, o 

impacto da presenga do policial-militar de transite nas ruas, que nao se preocupa, 

apenas com o documento do condutor, ou as condig6es de seu vefculo, mas e 

principalmente com a fiscalizagao do todo recuperando carros roubados, vefculos 

furtados confere o numero de chassi, verifica se o condutor esta armado, faz 

apreens6es de drogas, realiza pris6es de pessoas que conduzem seus vefculos sob 

a influencia de alcool ou sob efeito de substancia analoga (Art. 306, CTB). 

0 Art. 23 da Lei 9.503 que estabeleceu a competencia, por convenio, a fim de 

que o policial-militar atue como agente da autoridade, nao o desqualificou para o 

policiamento ostensive de transite pela exclusividade que lhe da o Art. 144, 

paragrafo 5° da CONSTITUI<:;AO FEDERAL (1988): "As policiais militares cabem a 

polfcia ostensiva e a preservagao da ordem publica; [ ... ]", como ja anotei 

anteriormente de que na Ata da 41 8 Reuniao (CONTRAN, 1985), encontra-se 

implfcita a agao das Polfcias Militares dos Estados para agirem nas vias publicas 

como proposta da autoridade de transite e, na qualidade de seus agentes, emitirem 

auto de infragao, competencia que lhes foi conferida com exclusividade pelo 

Decreta-lei n.0 667/69, alterado pelo Decreta-lei n.0 2010/83. A exclusividade para o 

policiamento ostensive fardado, manutengao da ordem e seguranga publica, ja era 

destas Corporag6es Militares. 



56 

Como advento do Decreta-lei n.0 a Policia Militar substituiu as Guardas Civis e 

Patrulhas Rodoviarias na fiscalizagao de transito, o que se manteve ate o C6digo de 

Transito Brasileiro. 

Necessaria reforgar, que no art. 23 do CNT, que atribui competencias as 

Polfcias Militares, foram vetados pelo Presidente da Republica, os seguintes 

dispositivos: cumprir e fazer cumprir a legislagao de transito; exercer com 

exclusividade, a polfcia ostensiva para o transito nas rodovias estaduais e vias 

urbanas; elaborar e encaminhar aos 6rgaos competentes os boletins de ocorrencia, 

relativos aos acidentes de transito; coletar e tabular dados estatfsticos de acidentes 

de transito; implementar as medidas da Polftica Nacional de Seguranga e Educagao 

de Transito; articular-se com os demais 6rgaos e entidades do Sistema Nacional de 

Transito no Estado, sob a coordenagao do CETRAN da respectiva Unidade da 

Federagao. 

Repita-se que a norma, contida no art. 23 do C6digo de Transito Brasileiro, foi 

mantida no item que menciona a competencia da lnstituigao para executar a 

fiscalizagao de transito, quando e conforme convenio firmado, (apenas no que se 

refere a parte administrativa) como agente do 6rgao ou entidade executiva de 

transito urbana ou rodoviario, concomitantemente com os demais agentes 

credenciados. 

No texto do CTB fica clara a participagao das lnstituigoes policiais-militares 

como componentes do Sistema Nacional de Transito (Art. 7, VI). 

Os municfpios ficaram responsaveis pela fiscalizagao, planejamento e operagao de 

transito, alem da aplicagao e recolhimento das multas. Podem fazer convenios com 

6rgaos de outras instancias de poder, como as Policias Militares, para auxiliarem na 

fiscalizagao do tratego. 

Os Estados da Federagao continuam com as atribuigoes de licenciamento, 

registro, vistoria e emplacamento de veiculos, alem da habilitagao de motoristas, 

incluindo a aplicagao e recolhimento de multas referentes as infragoes nas areas de 

sua competencia. 

Caso a Policia Militar deixasse de conveniar com o DETRAN e o municipio, 

restringindo-se, apenas a parte criminal (Art. 302 usque 312) do CTB exercendo a 

fungao que lhe cabe, no que se refere a prevengao e repressao aos atos 

relacionados a seguranga publica, exintinguir-se-ia, na pratica o BPTRAN, porque ai 
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nao haveria mais necessidade de se mante-lo e as Unidades Operacionais, como o 

12°, 13°, 17°, poderiam perfeitamente cumprir essa messe, mas a cidade de Curitiba, 

a nao ser que o municipio investisse pesadamente na fiscalizagao do que lhe 

pertine, isto e, estacionamento, parada e circulagao e o Estado, no policiamento 

ostensive, cobrando a parte criminal e a cidade e a comunidade teriam prejufzos 

imensuraveis, pois quebrar-se-ia o ciclo complete, que hoje se perfaz por meio do 

convenio entre a Polfcia Militar e o DETRAN. Eis, af, por que qualquer ideia no 

sentido de aventar a possibilidade de sua extingao nao pode jamais prosperar. 

E precise ponderar, ainda, que as ruas da cidade de Curitiba nao sao mais 

ocupadas, apenas por pessoas de bern que cometem por descuido aqui ou acola 

atos infracionais de transite. Bern verdade e que em decorrencia do desemprego, 

miseria, fome, drogas, principalmente as grandes cidades encontram-se, hoje, 

tomadas por criminosos que assaltam, roubam, matam, depredam nao se sabendo 

ao certo em que cruzamento ou sinaleiro o cidadao sera atacado. 

A presenga ostensiva do policial-militar de transite garante aos cidadaos de 

bern a certeza de urn transite mais seguro, porque o criminoso sabe, tern certeza de 

que o agente, quando da Polfcia Militar, e homem treinado para combate-lo em 

qualquer situagao e nao vai se aventurar como o faria em outras situagoes. 

0 transite, portanto, e, hoje uma das maiores fontes de crise coletiva, local em que 

as pessoas se estressam, ficam nervosas e qualquer fechada pode ser motive para 

brigas e ate morte. Curitiba precisa ter condigoes de preveni-las e conte-las quando 

eclodem. A Polfcia Militar com seu Batalhao de Transite garante a tranquilidade de 

passeatas, bloqueio de pista, eventos esportivos e sociais, ajuda isolando locais de 

incendios, enchentes para que o Corpo de Bombeiro possa trabalhar. Esses 

eventos, por menores que sejam, quase sempre se transformam em pequenos 

terremotos que afetam largas areas da cidade e demandam autoridade reconhecida 

e aceita pela populagao para os controles necessaries ao restabelecimento da 

ordem. E essa autoridade que gozam os policiais-militares nao e facilmente 

transferida, nao s6 por limites legais, como tambem por sua estrutura, competencia e 

cultura profissional. Alem disso, a coordenagao nas crises e facilitada pelo rapido 

entendimento entre profissionais de uma mesma organizagao. 
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9 METODO DA PESQUISA 

A metodologia do trabalho adotada foi a da linha de pesquisa bibliogratica, 

com consulta a diversos autores, peri6dicos, Internet, 6rgaos representatives da 

comunidade e relat6rios especializados em transite versados no tema, alem da 

pesquisa te6rica nos setores relacionados com a atividade do BPTRAN. 

Para realizar estas anc~lises foram utilizados os criterios formais da coerencia, 

da sistematicidade e tambem adotados os criterios politicos da politicidade, da 

intersubjetividade e da relevancia social. 

A fim de esclarecer os mementos acima foram procuradas pessoas, que 

vivenciaram essa evolugao ou que tenham captado em profundidade o processo 

decis6rio, tais como Oficiais da PMPR, Diretor e Ex-Diretor do DETRAN, Promotores 

e Jufzes das Varas de Transite, Professores, que direta ou indiretamente 

participarao como Comandantes do BPTRAN, ou nao, Delegado da DEDETRAN, 

Promotores Publicos e Jufzes das Varas Especializadas de Transite e estiveram a 
frente de Escolas trabalhando na educagao. 

Afora essas pessoas a pesquisa de campo abrangeu uma amostra nao 

probabilfstica selecionada intencionalmente, de 60 policiais-militares, do BPTRAN e 

de outras Unidades Operacionais de Curitiba utilizando como instrumento urn 

questionario com 15 perguntas fechadas e objetivas, com quest6es relativas ao 

tema. Os dados coletados serao compilados e demonstrados em matrizes 

comparativas, visando facilitar o desenvolvimento e analise crftica do trabalho. 

9.1 ANALISE ESTATlSTICA E INTERPRETA<;AO DOS QUESTIONARIOS 

Neste capitulo do presente Trabalho Tecnico Cientffico serao discutidos os 

resultados aferidos, em busca da formagao de parametres necessaries a 
apresentagao de recomendag6es efetivamente capazes de comprovar a importancia 

do BPTRAN na Seguranga Publica da cidade de Curitiba. 

0 seu papel tern sido exaustivamente discutido em vista das alterag6es 

provocadas na legislagao de transite. Uns acham ser indispensavel para que as 
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pessoas se organizem e possam seguir com suas vidas. Outros entendem que o 

Municipio pode perfeitamente fazer isso. 

As respostas as questoes objetivas dos questionarios foram tabuladas, 

originando tabelas e graficos que estao dispostos no presente trabalho, cujos 

resultados serao a seguir analisados. 

9.2 ANALISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONARIOS 

A analise parte do pressuposto de interpretagao dos questionarios, dando-se 

um cunho tecnico as respostas coletadas das pessoas que foram escolhidas para 

fazerem parte da pesquisa. 

A escolha dos que responderam ao questionario se deu em razao da relagao 

Intima que tern com a atividade de transite. 

0 publico alvo, portanto, variou indo de autoridades em nfvel estrategico, ate 

os soldados, que sao, a bern da verdade, os linha de frente da Polfcia Militar e que 

podem dizer da importancia do BPTRAN, como Unidade Operacional, atuando em 

apoio aos demais Batalhoes. 

Assim passamos a interpretagao das perguntas formulados as pessoas que 

foram escolhidas para a comprovagao desta tese. 



TABELA 6- EFETIVO, INSTRUMENTOS DE FISCALIZACAO E AUMENTO DA 
FROTA 

RESPOSTAS " QUANTIDADE 

FONTE: Pesquisa de campo 

78,1 
20,8 

3,3 
100 

118 
32 

5 
155 

GRAFICO 1- EFETIVO, INSTRUMENTOS DE FISCALIZACAO E AUMENTO DA 
FROTA 
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A tabela e o gratico constantes demonstram as provaveis medidas para a 

melhoria da estrutura do BPTRAN. Observa-se que a maioria des entrevistados 

76,1% entende que a principal medida eo aumento do efetivo do BPTRAN, seguida 

do aumento do numero de instrumentos de fiscaliza~o, o bafOmetro 20,6% e do 

aumento da freta de veicutos 3,3%. A opiniAo des entrevistados novamente 

converge para o aumento do efetivo do BPTRAN, o qual e sinOnimo de mais 

fiscalizayBc, per consequ6ncia, de redu~o de acidentes de transite. 



TABELA 7- EFETIVO DO BPTRAN E A REDUCAO DE ACIDENTES 

FONTE: Pesquisa de campo 

" QUANTIDADE 

145 
10 

155 

GRAFICO 2 - EFETIVO DO BPTRAN E A REDUCAO DE ACIDENTES 
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Entre os entrevistados, procurou-se conhecer a opiniao de cada urn sobre o 

efetivo do BPTRAN, no sentido de evidenciar se e suficiente para prevenir e/ou 

reduzir acidentes de trAnsite em Curitiba, 93,6% afirmam que o efetivo do BPTRAN 

nao e suficiente e 6,4%, que sim. Constata-se, portanto, que alem des pr6prios 

policiais-militares do BPTRAN todos entendem que o efetivo precisa ser aumentado 

para prevenir e/ou reduzir acidentes de trAnsite em Curitiba. 

0 Dr. Rogerio Ribas Juiz de Direito da Vara de TrAnsite de Curitiba, disse 

que: "Existe demora nos atendimentos ... " 
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0 Coronel Altair Mariot, ex-Comandante do BPTRAN, disse que: "Com a frota 

de veiculos crescenta na cidade de Curitiba, como numero de motoristas, tambem 

crescenta, nao e visual urn efetivo que nao aumente proporcionalmente com a 

populac;ao mais veiculos, seja a capacidade de prevenir ou reduzir o numero de 

acidentes em Curitiba". 

0 Cel. RR Wilson Odirley Valla, ex-Comandante do BPTRAN, afirmou que: 

"Seu efetivo remonta do anode 1978. Em 1989 foi efetivada a reorganiza<;ao do 

CPC, mas infelizmente o BPTRAN nao foi alvo de questao. 0 govemador da epoca 

disse 'nao estar propenso a colocar azeitonas na empada do Lerner', este prefeito 

naquela ocasiao" 

A ora. Maria Lucia de Paula Espfndola, Jufza de Direito da Vara de Transite, 

afirmou que: "0 servic;o e muito demorado e com isso as pessoas, na sua maioria, 

ficam descrentes ... ". 

0 Diretor do DETRAN, respondeu que: "Nao, pois vemos ainda a 

necessidade de contarmos com mais policiais fazendo policiamento de transite de 

forma preventiva ... " 

De fato essa e uma questao, conforme se verificou pelas respostas, que 

precisa ser repensada pela Poticia Militar. Se acompanharmos as respostas das 

autoridades que foram escolhidas para os questionarios e se levarmos em conta 

todos os oficiais e prac;as que se submeterem o sentimento e o mesmo. Urge se 

incluam mais policiais-militares para compor o efetivo do BPTRAN. 

Do total dos questionarios, quase que a totalidade respondeu que o efetivo e 

necessaria para a prevenc;ao dos acidentes. E claro que ai esta embutida a ideia de 

que prevenc;ao se faz com a presenc;a do policial-militar de transite nas ruas. Neste 

caso, nao ha como resolver os problemas, apenas com a tecnologia. Eta e uma 

ferramenta importante, porem para a atividade preventiva a presenc;a do policial

militar nas ruas e insubstitufvel. 



TABELA 8- EFICI~NCIA E EFICACIA DOS SERVI 
DADE 

GRAFICO 3 - EFICI~NCIA E EFICACIA DOS SERVICOS DO BPTRAN 
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Com este questionamento, o que se quis foi abstrair dos entrevistados foi ate 

onde o servi~ prestado pelo BPTRAN e eficiente ou eficaz, procurando-se 

estabelecer uma diferenc;a entre os vocabulos eficiAncia e eficacia, estando a 

efici6ncia para a produtividade e a eftcacia para os resultados concretes 

apresentados. 
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Do total des entrevistados 45,8% disseram que o BatalhAo e eficiente, mas 

nao eficaz; 28,4% nao puderam avalia-lo, 14,2% acharam nem eficiente nem eficaz 

e 11 , 6% eficiente e eficaz. Cumpre esclarecer que no texto do questionario nao 

havia qualquer explicayao diferenciando OS vocabulos, talvez per iSSO 0 indice de 

28,4°k no quesito: nAo consigo avalia-lo. 

TABELA 9- VALORES REPASSADOS PARA 0 FUNRESTRAN 

AS " QUANTIDADE 

FONTE: Pesquisa de campo 

94,3 
5,1 
o,e 
100 
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8 
1 
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GRAFICO 4- VALORES REPASSADOS PARA 0 FUNRESTRAN 
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0 que se pretendeu com essa pergunta foi saber a opiniao, dos que se 

submeteram ao questionario, sobre a aplicac;ao dos recursos decorrentes de multas 

impostas por infrac;oes de tn1nsito e que sao repassadas para o FUNRESTRAN, que 

e urn fundo especial de reequipamento de transito, e e importantissimo para a 

melhoria dos equipamentos, compra de viaturas e educayao na area de T ransito. 

0 Batalhao de Transito e praticamente a (mica fonte de arrecadac;ao desse 

fundo em Curitiba e por isso mesmo deve ser preservado. Portanto, do total dos 

questionados 94,3% disseram que sim, 5,1% responderam que nao e 0,6% nao 

quiseram opinar. 

0 Cel. Altair Mariot disse que: "Sim, pois e urn orc;amento pontual, que 

permite o planejamento para a aquisic;ao de novos equipamentos capazes de manter 

o BPTRAN sempre bern equipado e aparelhado para realizar sua func;ao 

constitucional e do CTB. Sem esse orc;amento ficariamos a disposic;ao do Tesouro 

do Estado, mais dificil de obter orc;amento". 

0 advogado e assessor juridico do CETRAN Marcelo Jose Araujo foi 

categ6rico: "Sem dinheiro nao ha como promover melhorias". 

0 Cel. PM RR Plinio Walger, afirmou que: "Os valores repassados para o 

FUNRESTRAN, sao importantissimos nao somente para a melhoria dos 

equipamentos de fiscalizac;ao educac;ao de transito como de ac;ao policial como urn 

todo. E de se destacar o Decreta 1852, que preconizava em seu artigo segundo, 

paragrafo terceiro: Para efeitos de ordem orc;amentaria, os recursos do 

FUNRESTRAN, serao destinados setenta por cento ao DETRAN e trinta por cento 

ao Batalhao de Controle de Trafego e Companhias de Policiamento dos Batalhoes 

da PM no interior do Estado que atuem na area de jurisdic;ao do DETRAN. lsto 

stgnifica que quando foi criado o FUNRESTRAN, os recursos eram destinados 

somente ao DETRAN e Policia Militar, atraves, o entao BCT. Hoje, modificado, ate a 

Prefeitura Municipal avoca participayao". 



TABELA 10- REPASSE DO EFETIVO DO BPTRAN PARA OUTRAS UNIDADES 

FONTE: Pesquisa de campo 

" 
21,3 
n,4 
1,3 
100 

33 
120 
2 

155 
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GRAFICO 5- REPASSE DO EFETIVO DO BPTRAN PARA OUTRAS UNIDADES 
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A tabela e o gratico encerram qualquer tipo de questionamento a cerca de 

uma provavel vontade de se extinguir o BPTRAN, ja que do total de 155 pessoas 

entrevistadas 77,4% foram categ6ricos em afirmar que a ideia de se acabar com 

essa Unidade Especializada com a consequents distribuiyAo de seu efetivo para as 

OPM operacionais ira agravar o problema do trAnsito em Curitiba, sendo por isso 

contraries a essa iniciativa. Desse total 21 ,3°A, acreditam que sim e 1 ,3% nao 

quiseram opinar. 

0 Cel. PM WILSON ODIRLEY VALLA, foi mais enfatico: "Quem fara o papal 

de policia de transite. 0 municipio nao tem este poder. E a fiscalizayao e 
policiamento do Ambito Estatal quem o fara ... ". 

0 Cel. PM RR WANTUIL BORGES, ex-Comandante Geral e do BPTRAN: 

"Verifiquei no Rio Grande do Sui, onde este criteria e utilizado e nao e eficaz. 0 
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policial nAo especializado e menos operante e seu trabalho nao e totalmente 

complete. E como se fossemos exigir que urn policial f~ o servi~ do Corpo de 

Bombeiros. 0 Trabalho ele pode realizar, mas com limita¢es•. 

0 Diretor do DETRAN se manifestou informando que: "NAo, pois aA que a 

popula~o ja intemalizou a figura do policial de trAnsite com• QUEPE BRANCO • ... • 

0 Cel. Wantuil trouxe a experi6ncia do Rio Grande do Sui, que na verdade, e 
a mesma da cidade de SAo Paulo, pois os municipios quando assumem essa 

atividade tAm-se mostrado eficientes, mas nAo eficazes. 

0 que se tem percebido e que apesar da boa vontade dos agentes 

municipais, (mas boa vontade s6 nlo basta) encontram uma serie de entraves, 

com~ndo pela resistencia da comunidade, quanta ao seu servi~. 

QUANTI DADE 

FONTE: Pesquisa de campo 

28,4 
83,2 
8,4 
100 

GRAFICO 6- REPASSE DO EFETIVO E SUA ESPECIALIZACAO 

8.4% 

FONTE: Pesquisa de campo 

44 
88 
13 

155 

• Sim 

•NAo 

c NAo tenho 
opiniAo 
form ada 



68 

Com este questionamento, pretendeu-se saber, apenas daqueles 

entrevistados, que acreditam que uma provavel extin9ao do BPTRAN, nao impedira 

que as Unidades Operacionais recebam o efetivo do BPTRAN, e consigam manter 

os policiais-militares atualizados, com toda a legisla9ao, em face da ja carga de 

atribui9ao que possuem em razao da missao fim. 

Do total dos entrevistados 28,4% responderam que e possivel as Unidades 

Operacionais, no caso de extin9ao do BPTRAN, receberem esses efetivos e atraves 

de instru9ao mante-los atualizados. E possivel perceber que da totalidade o 

percentual e inexpressivo. A grande maioria dos Comandantes de Batalhoes, 

somou-se aos entrevistados e num total de 63,2% afirmaram nao ser possivel a 

atualiza9ao desses efetivos em face da gama de atribui96es que ja possuem e que 

isso demanda tempo de instru9ao para o treinamento da tropa. Como transito requer 

tegisla9ao especifica, certamente esse efetivo ficaria prejudicado 8,4% disseram nao 

ter opiniao formada. 

lsso certamente comprova a necessidade de mantenya do BPTRAN que 

investe diariamente na prepara9ao de seus homens, como meta principal, na 

legistayao, mas e clara que isso nao impede o seu treinamento no que pertine a 

legislayao criminal. Nao se poderia afirmar, aqui que a reciproca e verdadeira, ou 

seja, de que neste caso o BPTRAN, tambem teria dificuldade em se manter 

atualizado na legislayao em geral, pais isso ja e inerente de sua formayao. 

Destarte, o que se pretendeu mostrar aqui e que o investimento em 

treinamento no estudo eta legisla9ao e bastante grande e o que o ideal, mas ut6pico, 

era termos o policial·militar que entendesse e pudesse se manter atualizado com 

todo o tipo de legista9ao indo desde a penal militar, passando par legisla9ao de 

transito, meio art1biente, legisla9ao civil, etc. Mas sabemos que hoje vivemos a 

epoca do especial is~.~ a Policia Militar precisa acreditar e investir na especialidade. 

0 major Flavlo Jose Correia, que Jesponde pelo Comando do 12° BPM, disse: 
' <!/ 

"Acreditar que n~ s~r possivel, poi$ ja acumula grarltfe quantidade de servi9os 

operacionais". Seria necessaria mais "Oficiais com conhecimento da materia, para 

poder manter a instrucao sempre etn dia. 
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GRAFICO 7 - 0 BPTRAN A EDUCACAO, CONSCIENTIZACAO 
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A pretensao com o questionamento e a demonstrac;ao cabal de que o 

Batalhao de Transite e na verdade, o maier referencial na area de trAnsite em 

Curitiba. A sociedade conta unicamente com o BPTRAN para esse tipo de trabalho, 

principalmente as escolas, que dependem para orientar seus alunos. 

Por isso buscam sempre os seus policiais-militares para palestras, 

demonstra¢es e a sede do Batalhao para visitas. Para se ter uma ideia, apenas no 

ano de 2005, 20.000 (vinte mil) aianc;as de escolas de 1° e 2° graus tiveram 

palestras, participaram de seminaries com o Batalhao num esforc;o hercllleo, na 

crenc;a de que formando a crianc;a e o jovem de hoje teremos amanha o adulto 

conscientizado circulando pelas cidades e rodovias. 
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0 BPTRAN e de fato um referendal na area de trAnsite, educando, 

conscientizado e modificando comportamento, trabalho que atinge, alem das escolas 

as Universidades e Empresas com palestras voltadas para o p(rblico adulto. 

Do total dos entrevistados n ,4% responderam que o Batalhao e de fato urn 

referencial na area de tn!lnsito educando, conscientizando e mudando 

comportamento 11 ,0% responderam que nao e 11 ,6% responderam nao ter opiniao. 

A pesquisa enfatiza um ponto importante para a Policia Militar. 0 papal do 

BPTRAN vai muito alem do policiamento ostensive preventive ou repressive. Ele e 
muito mais importante na educa~o, principalmente dos jovens. 

T ABELA 13 - BPTRAN E A CRIMINALIDADE 
RESPOSTAS 

FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 8 - BPTRAN E A CRIMINALIDADE 
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E claro que nAo se pretende, que o BPTRAN seja, para a Policia Militar, 

apenas uma Unidade de trAnsito, trabalhando s6 com trAnsite, ate por que existe 
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previsao legal para o policiamento ostensive fardado de transite. Ora, e claro que 

como urn dos segmentos da Corporayao, nao se adstringe apenas a fiscalizayao de 

transite, mas quando esta na rua realizando o policiamento ostensive de transite e 

geral. lsso quer dizer que e uma Unidade operacional treinada para o combate direto 

a criminalidade. 

Se formos acompanhar o seu trabalho, a Unidade esta dividida em tres 

Companhias, sendo que duas delas realizam o policiamento ostensive geral na 

cidade, com a missao de atender os acidentes e quando em policiamento estao 

tambem enfrentando a criminalidade, pois sao policiais-militares fardados e como tal 

se preocupam com isso. Sabem do seu papel na seguran~ publica, com vistas a 

ordem publica. Nao podem se despreocupar sob pena de se tornarem alvo dos 

criminosos, que veem neles, nao o guarda de transite, mas urn policial-militar pronto 

para dete-lo. 

Por outro lado a ga Cia- COTAMOTRAN -,que e uma Unidade do Batalhao 

especializada em operacees de bloqueio e que realiza todas as blitz, esta no 

combate mais direto a criminalidade. A 38 Cia, nas ruas, fiscaliza, nao apenas os 

veiculos, o condutor e seus documentos, mas devassa o interior de carros suspeitos 

recuperando os roubados ou furtados, apreendendo drogas, autuando em flagrante 

embriagados, prendendo aqueles que fazem rachas, etc. Ate o mes de maio de 

2006 o BPTRAN prendeu 565 pessoas, entre as quais 291 por embriagues ao 

volante, 166 por falta de habiltat;ao, 24 por furto qualificado, 14 por roubo, 10 por 

desacato, 09 por direyao perigosa e 60 por outros crimes como porte ilegal de arma, 

uso de documento falso, desobediencia, vias de fato. 

Do total dos entrevistados 82,0% responderam afirmativamente no sentido de 

que o BPTRAN e de fato, alem de urn fiscalizador do transite, uma Unidade 

operacional da PoHcia Militar para o enfrentamento da criminalidade 17,4% 

responderarn que nao e apenas 0,6% preferirarn nao opinar. 

As respostas a esta pergunta mostram para a Policia Militar que o BPTRAN, 

na opiniao dos pra~s. oficiais, autoridades e, alem de urn instrumento de educa98o 

para o transite, urn Batalhao de combate direto a criminalidade. 

0 Cel. Altair Mariot, ex-Cmt do BPTRAN, respondeu que: "0 BPTRAN, no 

exercicio de sua atividade voltada a infra¢es de transite, onde a abordagem e 

necessaria esta em constante contato com pessoas, motoristas e veiculos, portanto 
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muito mais em condi~s de detectar veiculos furtados, roubados, pessoas 

procuradas, transporte de veiculos roubados, drogas, armas .. . ". 

TABELA 14- 0 BPTRAN E A COMUNIDADE 

FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 9 - 0 BPTRAN E A COMUNIDADE 
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Do total dos entrevistados 95,6% responderam que sim, 2,6% que nao e 

apenas 1 ,9% responderam nAo ter opiniAo formada. 

Conclui-se com as respostas a este questionamento, de fato, o relevante 

papel do BPTRAN junto a comunidade e o que eta pensa dessa Unidade da Policia 

Militar. E um BatalhAo de Policia perfeitamente adequado as necessidades da 

Policia Militar, e com acei~o de quase 100%. 

TABELA 15 - UTILIZACAO DO EFETIVO DE TRANSITO PARA AREA 
OPERACIONAL 

RESPOSTAS 

FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 10- UTILIZACAO DO EFETIVO DE TRANSITO PARA AREA 
OPERACIONAL 
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Do total dos entrevistados 64,4% disseram que nAo, 35,0% responderam que 

sim e apenas 0,6% preferiram nao opinar. E claro que essa resposta sedimenta a 
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ideia de que a distribuic;ao do efetivo do BPTRAN pelas Unidades Operacionais 

manteria esses policiais-militares a salvo com suas missoes especificas 

tranquilizadas. 

0 Cel. PM RR Valla, responde que: "Sim, per ser a resposta 6bvia e fazer 

parte da cultura da Corpora~o. Em 1989, urn des argumentos para a nao alterac;Bo 

do efetivo da Unidade foi a de que Transite, naquele memento, nao era prioridade. 

Creio que hoje o problema seria mais grave e o desprezo aos problemas de transite, 

ainda maier". 

TABELA 16- PODER DE POLiCIA E OS MUNICiPIOS 

FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 11 - PODER DE POLiCIA E OS MUNICiPIOS 
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Hodiernamente se discute muito o poder de policia que a Constituiyao Federal 

de 1988 e o C6digo Nacional de TrAnsite deram aos municipios para atuarem, 

principalmente em paradas, estacionamento e circulayao de veiculos. As pessoas de 

urn lade ficaram divididas sobre se urn agente do municipio poderia ter essa parcela 
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de poder para atuarem do transito achando, alguns que apenas o policial-militar 

deveria fiscalizar o transito, pois sua figura e a que de fato impoe respeito aos 

usuarios. 

De outro lado existe, hoje, urn posicionamento politico, no sentido de se 

municipalizar todas as atividades que sao essenciais do estado, tais como: a 

seguran9a, a fiscaliza9ao do transito, educa~o etc. 

0 questionamento e para se saber se, de fato, essa parcela do poder dada 

aos municipios, de fato enfraquece o BPTRAN naquilo que sempre fez, ou seja, o 

municipio com isso pode vir a assumir toda a atividade de transito? 

Na opiniao dos que responderam ao questionario 61,3% entenderam que nao, 

isso nao acontecera, 38,7% entenderam que sim. Esse percentual e importante ser 

considerado, porque e mais da metade dos entrevistados que entenderam que isso 

pode enfraquecer o BPTRAN. A pesquisa aponta para o fato de que a Policia Militar 

deve se preocupar investindo nessa atividade, a fim de que possa satisfazer a 

comunidade, nao deixando brechas para que o municipio residualmente fa9a o seu 

trabalho. 

0 Cel. PM RR Wilson Odirley Valla, respondeu que sim, enfraquece o 

BPTRAN, pois: "Inclusive por uma leitura equivocada do proprio C6digo Nacional de 

Transito, confundiu-se, na pratica, fiscaliza9ao com policiamento. Nesse particular, 

Di6genes Gasparini foi muito enfatico em suas analises sobre o CNT. Alias, o 

convenio que alude o CNT em rela9ao ao municipio nada tern a ver com o 

policiamento ostensive de transito, mas, sim, aquelas atividades burocraticas de 

fiscaliza~o, repita-se, nao de policiamento, atribuida ao municipio". 
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Do total dos entrevistados 75,6% responderam que a redu~o continuada no 

efeito do BPTRAN, nos ultimos 5 anos vern contribuindo para urn serviyo de rna 

qualidade que o Batalhao vern prestando a comunidade 23,8°A» responderam que 

nao e apenas 0,6% nao opinaram. 

0 que comprova a resposta a este questionamento. Que a Policia Militar 

precisa investir no efetivo do BPTRAN, ja que policiamento preventive se faz com a 

presen~ do homem na rua. A tecnologia, para essa Unidade e muito importante, 

mas nao e tudo. 

No que se refere ao atendimento dos acidentes para que o usuario nao fique, 

no local, por muito tempo esperando e precise mais gente, s6 ai, o BPTRAN 

prestara urn serviyo de melhor qualidade, no quesito, notadamente tempo de espera. 
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0 Cel. Mariot, disse que: "Naturalmente a reduyao do efetivo compromete a 

qualidade do servi~ prestado, que poderia ser mais rapido, mais eficiente, mais 

abrangente se o efetivo fosse adequado a realidade de Curitiba hoje". 

0 Dr. Rogerio Ribas, Juiz de Direito: "Nao se trata de servi~ de rna 

qualidade, mas a redu~o do efetivo diminui a eficiencia da a~o do BPTRAN". 

0 Cel. PM RR Valla, asseverou que: "Nao digo de rna qualidade em sim, mas 

de qualidade na abrangencia, sendo o mais visivel o atendimento de acidentes. 0 

tempo de espera e muito grande por parte do interessado". 

TABELA 18- POLICIAIS NAS RUAS E 0 RESPEITO A LEGISa.......r-.r....._.~...._. 

FONTE: Pesquisa de campo 

GRAFICO 13 - POLICIAIS NAS RUAS E 0 RESPEITO A LEGISLACAO 
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presenya maciya do BPTRAN nas ruas, o respeito a legislac;ao e a reduyao de 
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acidentes. Do total des entrevistados 83,9% responderam que sim, 16,1% que nao. 

0 que chama a atenc;Bo para a resposta a esta pergunta e o fate de as pessoas 

terem a certeza de que s6 a presen~ constante des policiais-militares fardados nas 

ruas de nossa cidade e que fara com que o motorista respeite a legislac;Bo e com 

isso se consiga reduzir os acidentes que tern como causa direta o desrespeito a 
legislac;ao, o excesso de velocidade e a embriaguez. 

Na verdade e a comprovac;ao de nossa proposta inicial. 

0 Cel. PM RR Valla, disse que: "Esta provado que somente meios eletrenicos 

ou fisicos nao surtem, per si so, os efeitos desejados. 0 policial ainda e o meio mais 

eficiente, desde que bern preparado e incorruptivel". 

0 Cel. PM Mariot, afirmou que: "Naturalmente que bern aplicado o PM 

apareceria mais, e como o PM tern mais respeito junto a sociedade a simples 

presen~ do policial militar inibe o cometimento de infrac;Oes e em consequencia os 

riscos de acidentes·. 
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GRAFICO 14- OPERAC0ES (BLITZ) E A PREVENCAO DOS ACIDENTES 
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Do total dos entrevistados 87,1% responderam afirmativamente, 11 ,6% 

disseram que nao e 1 ,3% disseram nao ter opiniao formada sobre o assunto. As 

respostas s6 nos confirmam que a prase~ do BPTRAN nas ruas e saudada por 

todos como algo positive para a Ordem Publica, ou seja, a paz social. 0 que sinaliza 

de positive e que a Policia Militar precisa urgentemente incluir mais policiais-militares 

para servirem nessa Unidade de Policia Militar. 

TABELA20- 0 BPTRAN AS ESCOLAS, EMPRESAS CAMPANHAS 
EDUCATIVAS E A IMAGEM DA CORPO ... - .. ··-.. ~ 

FONTE: Pesquisa de campo 
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GRAFICO 15 - 0 BPTRAN AS ESCOLAS, EMPRESAS, CAMPANHAS 
EDUCATIVAS E A IMAGEM DA CORPORACAO 
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0 direcionamento da pergunta foi para se comprovar ou nao se a presenc;a do 

BPTRAN ajudaria na imagem da Corporac;ao e do total dos entrevistados 97,4% 
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responderam afirmativamente, apenas 1 ,3% disseram que nao e 1 ,3% nao 

opinaram. Diante das respostas nao resta mais qualquer duvida para a Corporagao 

que deve e urgentemente investir nessa Unidade, porque o que vern realizando, 

alem de ser imprescindivel para a comunidade melhora em muito o conceito que as 

pessoas tern a certa da Policia Militar. 

0 Cel. Mariot, disse que: "Sim, complementarmente ao servigo policial a 

presenga do PM em empresas, Universidades, blitz, coloca o policial proximo da 

sociedade, como elo de integragao social e nao apenas como agente notificador que 

autua o cidadao pelo cometimento de infragao". 

9.3 FORMA ATUAL DE ARRECADA<;AO DE RECURSOS FINANCEIROS E SUA 
DESTINA<;AO NA POLlCIA MILITAR 

A Lei n°. 6.264, de 10 de janeiro de 1972, criou o fundo de Reequipamento do 

Departamento de Transito - FUNRESTRAN - com a finalidade de prover recursos 

para o DETRAN, logo com aplicagao especifica na atividade de transito. 

0 provimento desses recursos vern da aplicagao de multas decorrentes de 

infragoes de transito cometidas em toda area de circunscrigao do DETRAN, ou seja, 

o Estado do Parana, e que mensalmente serao depositadas pelo DETRAN, 

antigamente no Banco do Estado do Parana, depois ltau e hoje Banco do Brasil, na 

conta de Reequipamento de Transito - FUNRESTRAN. Esses valores serao 

atualizados sempre no primeiro dia util de cada mes de acordo com a Unidade Fiscal 

de Referenda- UFIR, ou por outro indice que venha substituir. 

Assim para efeito de ordem orgamentaria, dos recursos atribuidos ao 

FUNRESTRAN, 40% serao destinados ao Departamento Estadual de Transito -

DETRAN, e 60% a Policia Militar do Parana. (DECRETO N°. 7526). 

A destinagao desses recursos na Policia Militar e feita pelo Governo, que ante 

planejamento da Corporagao adquire viaturas, equipamentos e armamentos. 
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9.4 COMPARAc;AO DOS RECURSOS ARRECADADOS PELO BPTRAN NOS 

ULTIMOS 5 ANOS 

Como ja referimos o Batalhao de Transito e a maior fonte arrecadadora 

desses fundos para o FUNRESTRAN, uma vez que e a (mica Unidade Operacional 

da Policia Militar especializada e atuando diretamente na fiscalizagao do transito na 

cidade de Curitiba. 

Ja, cabalmente demonstrado, o BPTRAN e o nascedouro desses recursos 

para que a lnstituigao possa planejar e fazer seus investimentos, por isso nem 

pensar em destituf-lo de sua missao, achando que as Unidades Operacionais 

conseguirao dar cabo dessa tarefa com a mesma proficiencia. 

Nos ultimos 5 anos o BPTRAN arrecadou, com a aplicagao de multas que o 

DETRAN impos R$ 54.202.727,11 (cinquenta e quatro milhoes duzentos e dois mil, 

setecentos e vinte e sete reais e onze centavos). Tabela n°. 5. 

9.5 A IMAGEM DO BPTRAN PARA A POLfCIA MILITAR 

0 Batalhao de Policia de Transito, assim como o Batalhao de Policia 

Montada, o Batalhao de Policia Rodoviaria Estadual, o Corpo de Bombeiros e uma 

Unidade policial-militar especializada e como tal exerce urn papel tecnico. 

0 BPTRAN para a Policia Militar e urn orgulho, porque independentemente 

dos recursos financeiros que possam advir de seu trabalho, destaca-se, junto da 

comunidade, trabalhando na educagao de criangas em escolas com palestras e 

brincadeiras. No ano de 2005, atraves de sua sa segao atingiu, em Curitiba e regiao 

metropolitana 20.000 criangas. 

Para este ano o trabalho se samara ao PROERD e a sua pretensao sera de 

60.000 jovens, alem das empresas que tern visitado para disseminar o trabalho de 

educagao, conscientizagao e mudanga de comportamento no transito. 

A falta de educagao para o transito e uma das causas que contribuem para a 

ocorrencia dos acidentes de transito, porque em muitos casos os envolvidos nao 

foram devidamente educados para o cumprimento das leis de transito. Uma 

fiscalizagao competente e eficiente, tambem inibe a imprudencia, pois atua 
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diretamente no aspecto psicol6gico, politico e economico, refletindo diretamente no 

bern estar social. Valores astronomicos sao gastos em consequencia dos acidentes 

de transito, tanto nos reparos em avarias dos vefculos ou outros bens sinistrados, 

como tambem nos atendimentos medico-hospitalares, em indenizagoes vultuosas e 

outras despesas provenientes desses acontecimentos, como, par exemplo, o abalo 

do sistema previdenciario, atraves do pagamento de pensoes par morte e 

aposentadorias par invalidez, surgidas de fatos tragicos no transito. 

0 direito a educagao especifica para o setor ja esta contemplado no artigo 74 

da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, (C6digo de Transito Brasileiro- CTB), 

o qual estabelece que e direito de todos e constitui dever prioritario dos 6rgaos 

componentes do Sistema Nacional de Transito. Esse trabalho educativo e 

desenvolvido nos locais de grande aglomeragao de pessoas, como: associagoes 

comunitarias, reunioes de funcionarios das grandes empresas de transporte de 

cargas e de passageiros, bern como junto aos motoristas de taxi, aos motociclistas, 

aos ciclistas, aos carroceiros, aos catadores de papeis, aos pedestres e aos demais 

usuarios da via publica. 

A Polfcia Militar, tambem e componente do Sistema Nacional de Transito 

(inciso VI do artigo 7° da Lei n°. 9.503/97 C.T. B). Sendo assim, e urn dos 6rgaos 

responsaveis pela educagao para o transito nos Estados da Federagao Brasileira. 

No Parana esta presente na fiscalizagao do transito nos centros urbanos e nas 

rodovias estaduais, e hoje o BPTRAN tern urn programa efetivo de educagao e 

cumpre muito bern a sua missao constitucional de garantir a seguranga e o bern 

estar dos cidadaos, fiscalizando e autuando os condutores infratores. 

Oaf se ter criado urn grupo especializado em agoes educativas para o transito, 

com o apoio de outros 6rgaos publicos e privados, mas sob a orientagao e o 

comando de policiais-militares, para a aplicagao de medidas educadoras a todos os 

integrantes da sociedade em geral, com o objetivo de educar criangas, idosos, 

condutores, pedestres, amadores e profissionais, fazendo surgir em todos a 

responsabilidade e o comprometimento com a redugao do numero de acidentes de 

transito, tornando nossas ruas, avenidas e rodovias mais seguras e tranquilas, o que 

ira proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos os curitibanos. 

Com o aumento da frota de vefculos em Curitiba, nao vimos avultar a 

demonstragao de respeito e a nogao de responsabilidade com o transito, que 
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pudessem colaborar com a formagao de usuarios responsaveis e preocupados com 

a vida de seus semelhantes. Os atuais motoristas necessitam ser reeducados e 

orientados sabre a necessidade do cumprimento das normas de transito, pais s6 

assim sera possfvel obter uma diminuigao no numero de acidentes. 

Por isso e necessaria que o BPTRAN desempenhe urn papel preponderante 

na educagao para o transito em nossa cidade, buscando encontrar formas mais 

eficazes de prevengao de delitos e acidentes de transito, tornando possfvel urn 

transito mais seguro, para toda a sociedade, com agoes em escolas, empresas, 

associagoes e outras entidades, visando levar aos usuarios a conscientizagao e o 

respeito as normas de transito, atraves de palestras, blitz educativas, seminarios e 

outras agoes que visem mudar o comportamento das pessoas no transito. 

Segundo dados do DETRAN, as mortes acontecem quase que diariamente na 

cidade de Curitiba e varias outras ficam feridas, mas o que mais causa surpresa e o 

fato de que a sociedade e a imprensa de urn modo geral, nao tratam os casas com a 

devida preocupagao que eles merecem, pais varias vidas foram ceifadas e nenhuma 

providencia de relevancia foi adotada para evitar que novas acidentes viessem a 

acontecer. 

Quando ocorre uma morte de forma violenta, como o latrocfnio, por exemplo, 

e. nao urn acidente de transito, ha comogao e revolta nos meios de comunicagao e 

em toda a comunidade, sendo que nas tragedias de transito morrem centenas de 

pessoas e nao notamos o mesmo sentimento coletivo de revolta verificado nos 

outros casas. E de se questionar, entao, se a imprensa e a sociedade valoram de 

modo diferente as causas de morte. De modo correlato, se o falecimento proveniente 

de urn tiro de arma de fogo ou de urn acidente de transito causam sentimentos 

diferentes nas pessoas. 

Precisamos mudar nosso comportamento e adotar uma atitude firme e de 

revolta contra os acidentes fatais no transito. A vida humana deve ter o mesmo valor 

em qualquer situagao e todos os esforgos devem ser concentrados na educagao 

para o transito e na aplicagao de outras medidas que possam evitar essas 

fatalidades no transito. 
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9.6 0 BPTRAN COMO UNIDADE DE ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE 

0 Batalhao de Polfcia de Transite, nao se pode esquecer, e uma Unidade de 

Polfcia Militar, portanto seus integrantes estao perfeitamente treinados e qualificados 

para o enfrentamento da criminalidade. 

As operagoes, notadamente que a 3a Cia, COT AMOTRAN realiza sao 

verdadeiras manobras de polfcia, onde o aparato utilizado se presta a debelar a 

criminalidade, no que se refere a roubos, furtos, sequestros de pessoas, porque 

seus homens, quando em servigo comparecem no local armadas e equipados para 

reagiram a qualquer agao criminosa. 

E precise compreender, antes de tudo, que uma coisa e o criminoso ser 

barrado em urn bloqueio realizado por policiais-militares, quando sabem se defrontar 

com homens capacitados para o embate em qualquer condigao e terrene, outra e o 

marginal defrontar-se com agentes municipais, quando a experiencia da cidade de 

Sao Paulo demonstrou ser inviavel, vista que, nao tern medo, porque sabe que esse 

funcionario civil nao detem qualquer treinamento e e facil de ser dominado. 

E mais, nao apenas o criminoso, o proprio infrator nao deposita no agente 

municipal o respeito que deveria ter pela sua condigao como funcionario publico no 

cumprimento de seu dever. Lamentavelmente as pessoas tern resistencia ao agente 

do municipio, pois nao reconhecem a sua autoridade, nem a sua condigao como 

representantes do poder de polfcia. Com o policial-militar a situagao e totalmente 

diferente. 

A Polfcia Militar, com seus policiais-militares, tern, no Parana uma folha de 

servigos prestados a comunidade com mais de urn seculo, portanto a sua 

experiencia esta sedimentada. A sua autoridade nao se discute, nem pelos 

marginais. 0 reconhecimento de seu trabalho existe, nao s6 de Curitiba, mas em 

todo o Parana e e inquestionavel. 

Logo o BPTRAN dentro desse quadro esta perfeitamente inserido no conceito 

de Seguranga Publica, apto a manter a paz social e a ordem publica. Em Curitiba a 

sua labuta e reconhecida ha mais 50 (cinquenta) anos. 
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OPERACIONAIS 

As demais Unidades operacionais sediadas em Curitiba, caso recebam a 

incumbencia, de tambem cuidarem do transito, terao serias dificuldades, vez que o 

planejamento da atividade operacional ja lhes ocupa grande parte de seu tempo. 

Alem do policiamento ostensivo preventivo fardado, dedicam-se a trabalhos 

voltados para missao, que nao e da Polfcia Militar, tal como: guardas em presidios, 

prote(fao de predios dos f6runs, proerd (programa de educa(fao e resistencia as 

drogas, residualmente a missao da polfcia civil, sargento gestor e outras tarefas a 

mais que continuamente aparecem, pois alguem da sociedade sempre confia mais 

no policial-militar e quer a sua prote(fao. 

Essa sobrecarrega e demais para as Unidades Operacionais, que ja mantem 

o peso de toda a responsabilidade pela preven(fao, combate e investiga(fao do 

crime. 

A tarefa de terem que se dedicar ao estudo de uma volumosa legisla(fao fara 

com a Polfcia Militar pague o onus de extinguir urn Batalhao que a representa com 

uma folha de excelentes trabalhos prestados a comunidade de Curitiba. 

E. preciso compreender que os Batalh6es Operacionais sob pressao do 

aumento da criminalidade em suas areas lan(farao mao desses efetivos e os 

colocarao no servi(fo de radio patrulha, a fim de acalmar os animo de uma popula(fao 

que cobra tudo apenas da Polfcia Militar. 

0 trabalho que presta no transito em Curitiba, vai muito alem, de apenas urn 

policiamento ostensivo, caracterizando-se em urn referencial nessa area da capital 

com programas ja sedimentados no ensino de 1 o e 2° graus. 

Logo o que dificultara o aperfei(foamento das Unidades operacionais no 

estudo da legisla<fao e certamente o excesso que ja tern sobre os om bros. 
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10 CONCLUSAO E SUGESTAO 

Cada vez mais o transito se mostra mais complexo em nossa sociedade, 

apresentando novas e desafiantes problematicas aqueles que tern a incumbencia de 

administra-lo ou entende-lo com o objetivo de propor novas solug6es. Esta tarefa e 

urn arduo desafio. Assim como a Educagao caminha da superespecializagao para a 

busca da generalizagao, o transito caminha do mesmo modo. Nao e possfvel 

entender de transito sem compreender fenomenos de ordem social, psicol6gica, 

educacional, e ate mesmo polftica e economica. 0 fenomeno do transito e urn 

fenomeno social, gerado par multiplas variaveis, que se enrafzam na hist6ria dos 

homens e na hist6ria das sociedades. 

Ja e passado o tempo (ainda bern) em que o transito era observado somente 

da 6tica da Engenharia e do Direito (disciplinas tradicionalmente institufdas nesta 

area). Bastava antigamente o profissional saber a respeito do C6digo de Transito, do 

funcionamento dos processes de habilitagao e vefculos e das quest6es da 

Engenharia de Tratego (pesquisas, organizagao do espago urbana, etc.) e o mesmo 

podia ser considerado "Especialista" nesta area, merecedor de todos os louros que 

este conhecimento I he conferia ... 

Obviamente, este "Especialista" deixava urn componente do transito, muito 

importante a meu ver, de fora - o ser humano. Nao se verificavam maiores 

preocupag6es com o mesmo, nos Congresses o que se via somente eram 

apresentag6es sabre defensas, tipos novas de asfaltos, atendimentos a 

traumatizados, poucos os que se arriscavam em apontar que a problematica maior 

estava naquele motorista que, par falha de educagao, falhas na convivencia social 

ou disturbios emocionais, tinha a capacidade de desorganizar todo o sistema de 

transito, gerando os desastres (nao mais acidentes) que vinham a matar ou ferir as 

outras pessoas. 

As quest6es do transito envolvem o estudo de fenomenos tais como: 

crescimento populacional, migragao da populagao para os centros urbanos, 

planejamento urbana, engenharia de tratego, espago publico, comportamento social, 

comportamento individual, cidadania, sensa comunitario, etica, comunicagao, 

ensino-aprendizagem, educagao de criangas, adolescentes e adultos, relagao da 
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populagao com a lei, mecanismos legais de controle do comportamento humano, 

aplicagao da lei, fiscalizagao, fiscalizagao eletr6nica, reeducagao de infratores, 

tecnologia veicular, seguranga, mecanismos de seguranga, resgate, atendimento a 

traumatismos, economia polftica, meio-ambiente, etc. 

Desta forma, cada vez mais, o transito requer urn estudo interdisciplinar, onde 

cada disciplina contribui com o conhecimento ja produzido e se alia as outras para a 

produgao de novas conhecimentos. Hoje estao sendo desenvolvidas pesquisas 

sabre o comportamento do motorista frente a fiscalizagao eletr6nica, o 

comportamento do infrator de transito em relagao a aplicagao da lei, os aspectos 

psicol6gicos da urbanizagao, o estresse relacionado a comunicagao no espago 

urbana, e daf por diante. 

0 BPTRAN esta perfeitamente integrado, nesse trabalho de reciprocidade, 

entre as diversas areas do conhecimento, produzindo propostas mais eficazes, que 

atendam melhor os anseios da populagao, que esta cada vez mais preocupada com 

este fen6meno que tanto contribui para a redugao da nossa qualidade de vida, que e 

o nosso transito. 

No dia 11 de setembro de 2001 o mundo parou por causa do atentado nos 

Estados Unidos, onde cerca de 3000 mil pessoas morreram. No Brasil, o transito faz 

o mesmo numero de vftimas todos os meses, fndice de fatalidade, quatro vezes 

maior ao de pafses desenvolvidos. 

0 Brasil tern prejufzo anual de R$ 105 mil hoes por a no com acidentes de 

transito. Sao custos com perdas em produgao, custos medicos, previdencia social, 

custos legais, perdas materiais, despesas com seguro e custos com emergencias 

entre outros. 

No Rio de Janeiro 41% dos acidentes sao causados por excesso de 

velocidade. Eo Estado, onde essas infragoes sao mais frequentes, seguidos de Sao 

Paulo 28% e Brasilia 21 %. 

Os atropelamentos sao responsaveis por 36% das mortes nas estradas 

brasileiras. 0 pedestre s6 tern chance de sobreviver se o vefculo estiver a 30 km/h. 

Se o motorista estiver a 40 km/h, a chance de 6bito vai para 15%. A 60 km/h, a 

chance de morte cresce assustadoramente, vai para 70%. E, caso o pedestre seja 

apanhado a 80 km/h, provavelmente nao tera qualquer chance de sobreviver. 
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Portanto 64% dos acidentes sao causados par falhas humanas, 30% tern 

origem em problemas mecanicos e apenas 6% sao consequencia de rna 

conservagao da via. 

As principais causas dos acidentes, todos sabem, estao ligadas a diregao sob 

efeito de alcool e entorpecentes, trafegar em alta velocidade, inexperiencia e falta de 

conhecimento, alem de falta de atengao. 

Metade das mortes no transito envolvem motoristas embriagados. Mesmo em 

pequenas doses, 0 alcool prejudica a percepgao de velocidade e distancia, pode 

causar dupla visao e incapacidade de coordenagao. A pessoa alcoolizada tende, 

tambem a fixar os olhos em movimento e nao consegue observar tudo o que 

acontece no transito. 

Algumas drogas para tirar o sono podem fazer o condutor dormir de olhos 

abertos. 

E importante que fabricantes e comerciantes estejam juntos com a sociedade 

na luta contra o alcool nas estradas. 

0 BPTRAN desenvolve junto dos motoristas trabalhos importantfssimo dando 

cursos de diregao defensiva, cujo objetivo e desenvolver a diregao de prevengao a 

acidentes, atengao as ag6es incorretas de outros motoristas e das posslveis 

condig6es adversas da pista e do tempo. Trata-se da pratica de dirigir com 

seguranga, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de transito. 

0 C6digo de Transito Brasileiro, com vigencia recente e de conteudo ainda 

nao suficientemente assimilado pela nossa sociedade, exige de todos-governo e 

comunidade - urn amplo debate e urn sistematico acompanhamento, no sentido de 

que a sua aplicagao seja permanente e eficaz no gerenciamento das ag6es voltadas 

para o transito e no com bate a epidemiologia dos acidentes par ele gerados. 

0 vertiginoso crescimento da frota de velculos automotores, com fortes 

impactos nas rodovias do nosso Estado e nos sistemas viarios urbanos, e, 

sobretudo, os alarmantes Indices de acidentes provocados pelo transito, com todas 

as consequencias danosas dal decorrentes, colocam sob alerta toda a sociedade, 

exigindo uma tomada de posigao para melhor se gerenciar este grave problema. 

Par outro lado, o aparato policial do BPTRAN, responsavel imediato e direto 

para gerenciar a questao e insuficiente para colocar 0 tema no patamar que 0 

cidadao exige e merece, necessita ser ajudado, mas, tambem, ser cobrado para 
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cumprir com menos omissao e mais responsabilidade e seu papel perante a 

sociedade. 

Alem destes aspectos, outros devem ser considerados como: a vida que e urn 

direito inalienavel do ser humane, constituindo-se numa conquista da cidadania; os 

acidentes constituem uma grave situagao de saude publica e com perspectivas de 

tornarem-se a maier epidemia de mortes no proximo seculo; os acidentes constituem 

importante causa de mortalidade da populagao jovem na faixa etaria de 20 a 40 

a nos. 

Para a efetiva implantagao do C6digo Brasileiro de Transite ha necessidade 

de regulamentar muitos de seus aspectos. Tern havido muitas duvidas e incertezas 

sabre o C6digo Brasileiro de Transite que exigem pareceres e analises jurfdicas; a 

engenharia de trafego e uma importante atividade que pode contribuir para a 

redugao desses acidentes; existe desconhecimento gerado sabre o controle e 

destine da arrecadagao decorrente das multas de transite de sorte que para cada 

morte decorrente de 1 acidente de transite resultam cerca de 15 feridos, varies dos 

quais com lesoes lrreversfveis e limitadores para o resto de suas vidas. 

Foram analisados varies aspectos ligados aos acidentes de transite e vimos 

que ele decorre, em sua maier parte pela irresponsabilidade dos motoristas, 

somados aos aspectos, algumas vezes, das condigoes precarias das vias e do mal 

estado de conservagao de alguns vefculos, que tambem sao motives contribuintes 

para a manutengao dos altos indices de acidentes no transite. 

Os acidentes ocorrem porque neles estao envolvidos 3 (tn3s) fatores: o 

homem, a via e o vefculo. A via e o vefculo por si s6, nao provocam acidentes. 0 

homem, ate mesmo sozinho, motorizado ou nao, e por sua natureza capaz de 

causar acidentes, desde os leves ate os mais graves. 

Todo ser humane ate os 18 (dezoito) anos e potencialmente urn pedestre. Ao 

completar essa idade, e possfvel escolher se deseja continuar sendo s6 pedestre ou 

tambem se tornar motorista e iniciar uma etapa como condutor de vefculos e 

eventualmente urn pedestre. 

0 BPTRAN e o unico segmento da Polfcia Militar absolutamente 

indispensavel para a sociedade curitibana, ate para que se possa conseguir mudar o 

comportamento das pessoas e adotar uma atitude firme e de revolta contra os 

acidentes fatais no transite. A vida humana deve ter o mesmo valor em qualquer 
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situagao e todos os esforgos devem ser concentrados na educagao, fiscalizagao e 

aplicagao de outras medidas que possam evitar essas fatalidades no trans ito. 

Pode-se concluir, ainda que: 

- 0 BPTRAN e que mantem a receita que e aplicada na melhoria da Policia 

Militar; 

- Constitui-se em um Centro de Estudos de onde sai interpretada toda 

legislagao de transito com repercussao em todo o Estado do Parana; 

- E decisivo na redugao do numero de acidentes; 

- A presenga do policial-militar nas ruas fiscalizando o transito preocupa, alem 

do infrator, o marginal que circula pelo centro de Curitiba com veiculos furtados, 

roubados, pessoas sequestradas, motoristas embriagados e ate transportando 

drogas; 

- A presenga do BPTRAN no centro e marketing para a Policia Militar; 

- 0 seu efetivo garante a tranquilidade de passeatas, bloqueio de pistas, 

eventos esportivos e sociais, ajuda isolando locais de incendio, enchentes para que 

o Corpo de Bombeiros possa trabalhar; 

- A presenga do Batalhao de Transito, nas ruas de Curitiba, se torna cada vez 

mais imprescindivel, porque a crescente frota de veiculos mostra o igual crescimento 

da populagao. 

Diante dessas, e como medidas necessarias de prevengao capaz de reduzir 

os acidentes de transito na cidade de Curitiba, alem da comprovada importancia que 

tern os procedimentos educativos no contexto geral, como fator inibidor e de redugao 

dos indices de acidentes de transito, sugere-se o seguinte: 

- Maior investimento do governo estadual na implementagao de politicas 

desenvolvendo programas para a educagao do transito; 

- Construgao da cidade mirim contigua ao BPTRAN; 

- Gest6es do governo estadual no sentido de transformar o conteudo de 

trans ito em materia curricular, nos ensinos de 1° e 2° graus; 

- Aumento do efetivo policial-militar, na proporgao de 1 (um) PM para cada 

500 (quinhentos) veiculos licenciados, alem de investimentos em recursos materiais 

(computadores, maquinas fotografias digitais), para o BPTRAN; 

- Manutengao do BPTRAN, como Unidade Policial Militar especializada, e 

referendal na area de transito em Curitiba; 
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Cria o '"Fuhdo de Reequipamento 
do Departamento de Tr~sito 
FU~TRESTRA.N, com a !inal.idade -
de prover recursos para reequi 
pamento do DETRA.N. -

.ft. AJJe.m.Mii.a £u;i4faUtt.a. de. &tta.do. do. 1'M.a.n.c! . 

decretou e eu sanciono a :seguinte lei: 

Art. 12 - Fica criado o "Fundo .. de Reeqti.ipamento 

si to-FUNIU:STRAN, com a final.idade de prover recursoa para 

uipamento, rna terial permanent.e, estudos ticnicos, ••• vetado 

do 

o•• 

despesas de capital. para o "Depart.a.mento Estadua.J.. de 

DETRAlf". 

0 "FUNR.ESTRAN".sera provide pel.oa recursos 

pela cobrant;a das taxas especificadas na Tabea "G", da 

n2 5.482, de 20 de janeiro de 1967, que dispo9 aObre as Taxas 

e Seguran9a FUbl.ica, e de produto das multas por ~ra~oes ao 

de sua jurisdi9ao e constantes do C6d~go.Nac~9nal de TrAn 
. ., .· .. ~ 

I'aragrafo tinico - Consti tuem ainda recursos do "FUN-

- ' _\.:; l .1. 
a) - aux:!lios, subvenc;oes ou ·.aotac;oe~. fede 

rais, municip~is ou privada~: 'o~iundos de 

conv@nioe celebrados pel.o "DETRAlf"; 

b) - o produto da aliet1a9ao de equipamento ou 

material. inserv:!vel; 

c) - juros de seus dep6sitos bancarios; 
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d) - outras rendas eventuais. 

Art. 312- 0 "Fundo de Reequipamento de .. TrA.nsito FUN 

sera administrado por um Conselho Diretor cCmposto palo 

tario de Seguran9a Pdblica como Presidente nato, pelo Dire 

do IJepartamento de Tra.nsi to como Vice-Presiden.te, pe~o Coman 

e do Batalhao de ContrOle de Trafego da Pol!cia ~ilitar do 

, pelo Assessor de Planejamento e pelo Assessor Jur!dico -

e por um representante da Secretaria da Pazenda. 

Art. 4g - 0 "Fundo de Reequipamento do Tr~sito FUN -
dotado de_ ·persona.lidade jur!dica e. escr:l tura9io cont,! 

r-Opria,. independente de qualquer orgao da Secretaria de Se 

Art. 52 - Da aplica9ao doe recursos do Fundo de · Re 

do TrAnsite, sera feita preeta9a0 de contas nos 

forma da legisla9io vigenta. 

Art. 62 - Do total de receita atribu!da ao 

destinada at6 l~ (um por cento) para pagamento de des-

administrativas. 

Art. 7g - Pica o Poder Executive autorizado a abrir 

especial no valor de~. 10.000,00 (dez.mi1 cruzei-

destinado a at~nder as despesae com a inetala9io do ~ 

corrente exerc!cio financeiro. 
-

l'aragrafo 'lhlico - Como recurso para .a:cobertura das 

as da abertura do cr~dito especial a que se refere ~ate ~ 

fica o Poder Executive autorizado a cancelar igual impor-

no Or9amento. Ger~ do Estado, apr~vado· pel.a; L~i·_.llg 6.l75, 
.. - ··.·. '"•· 

dezembro de 1970, de acOrdo com as eepe'cificayoee se~ 

'.• 6RGAO PRlliCIPAL: SLCRETARIA DE ESTADO DOS NEG6ciOS . 
DA SEGURAN9A PUBLICA 

Programa:-(71-2.6-43) - 03 

Unidade Executora:- DETRAN -01 
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Art. 82 - Ao FUNRESPOL, criado pela Lei _n2 
..., 

6.102, de 27 de maio de 1970, aplicar-se-a norma legal igual a 

estabelecida no- art. 62 desta Lei~ 

Art. 92 - Dentro de 30 (trinta) dias cont~ 

dos da data da publica9ao desta Lei, o Poder Executive proceder~ 

a sua regulamenta9ao. 

Art. 10 - Esta ~ei entrara em vigor na datE 

de sua pub1ica9ao, revogadas as disposi9oes em contrario. 

j eneiro 

srf. 

P .A.L.(CIO DO GOVERliO EM CUR IT IBA, em 

de 1972 • 

PedroV~ile 
Gov rnador do Estad 

.-- ·. -·-. . . 
• ·"• I 1' ..:. ;'""· .. 

10 de 



12et, 0 n. 6470 

Data 22 de outubro de 1e 73 

Stimula: D~ nova reda_s:ao aos artigos 19 e. 39 da 
Lei n9 6. 264, de 10 de janeiro de 1972, 

(FUNRESTRAN). 

decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. H'. Os artigos 19 e 39 da Lei n9 6. 264, de 10 de 

de 1972, passam a vigorar com a seguinte reda!rlto: 

11Art. 19. Fica criado o FUNDO DE REEQUIPA:MENTO 

DO TRANSITO, com a finalidade de prover recursos ~ 

ra atender despesas de capital do Departamento de 

Transite, Pol!cia. :Militar do Estado do Parani e aos 

Orgaos de Controle de Tr:Hego que a integram na 

tal e no Interior". 

Capi-

11Art. 39. 0 Fundo de Reequipamento do Transite - FUN 

RESTRAN, serl1 administrado por um Conselho Diretor, 

composto pelo Secrecl.rio de Segurall9a FUblica - como 

Presidente nato, tendo como membros o Diretor do De

partamento de Transite como Vice-Presidente, o Coman::.: 

dante Geral da Pol.i'cia Militar, o Comandante do Bata

lhg:o de Centrale de TrMego da PME, o Assessor de Pla

nejamento do DETRAN, o Assessor Jur!dico do DETRAN 

e par um representante da Secretaria da Fa:z.enda". 

Art. 29. Do total dos recursos atribu!dos ao FUNRES

(cinquenta per cento) serao destinados ao Departamento de Tran-
. -

e 50% (cinquenta par cento) a Pol!cia Milltar do Estado e aos Orgaos 

Ccr.::rtrole de Trt1fego que a integram na Capital e no Interior. 



.• 

Fls.2.-

Par~grafo (lnico. 0 Chefe do Poder Executive pode-

r~ alterar mediante Decreta, os percentuais fixados no 11caput" deste ar

tigo. 

Art. 39. Os demais dis positives da Lei n9 6. 264, de 

10 de janeiro de 1972, ~o con!litantes com a presente Lei, permanecem 

produzindo os mesmos efeitos legals. 

Art. 49. EstaLei entrar~ em vigorna data de sua 

publica9ao, revogadas as disposi9oos em contr~rio. 

de 1973. 

PaMcio do ·Governo em Curitiba, em 22 de outubro 

EM:O..IO 

Governador do Estado 

MARIO CARNEffiO FORTES 

Secre~rio da Segurans:a P6blica 

.• , " -" I I tl; 

: RC=FI/ -
I • 

____ .. l.·___t__.J --
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D E C R E T 0 N~ 4.918 

!Publicado no Diorio Olicial n• 221 de 21/1/1974) 
0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no usa de suas atribui

qoes e tendo em vista o disposto no Artigo 47, ilens II oe XVI, da Consli· 
tuh;ao Estadual. eo disposlo na Lei n9 6.740, de 22 de outubro de 1973. 

DECRETA: 

Art. 1 ~ - Ficam a) terados os artigos 1• e 5• e os par6gralos 2• e 
3• do artigo 2• do Decreta n• l 852, de 11 de abril de 1972, que passam a 
vigorar com a seguinte redaqao: 

cArt. J•-= 0 fundo de Reequipamenlo do Transite- FUNRESTRAN, 
criado pel a Lei n• 6.264, de I 0 de janeiro de ] 972 com a linalidade de 
prover recursos para inveslimentos ·d·~--~~pii.ai par.; o Deparlament~ d~
Transite, Pollcia Mllitar do Estado e aos Orgoos de Controle de Traleg~ 
que a inlegrarn na Capital e no Interior, sera administrado segundo as 
disposi<;oes regulamenlares do Decreta n• 1.852, de ll de abril de l972J. 

cArt. 2•- ........... . 

§ I•- ........... . 

§ 2• - Os hens adquiridos pelo FUNRESTRAN, serao destinados ao 
Departamento de Transite. a Policia Mititar e aos Orgaos de Centrale de 

Tr6lego que a integram, na Capital e no lnterion. 

§ 3• - Para eieltos de ordem orc;ament6rla doe recurnos atrlbuldos 
ao FUNRESTRAN; clnquenta par cenlo (50%), serao dedinadoo ao I)epar
lamento de Tr6nsilo e clnquenta par oento !50% J a PoHcla Mil! tar do Ea
t ado e aos 6rgaos de Controle de Tr6lego que a integram, ncr Capital e 
no lnteriou. 

Art 5• - 0 Conselho Diretor ler6 a seguinle composic;ao: 

- 0 Secretario de Seguranc;a Publica. como seu presldente 
nato; e 

II 0 Diretor do DETRAN, como Vice-Presidente; 
III 0 Comandante Geral da Pollcia Militar; 
IV 0 Comandanle do Batalhao de Centrale de Trafego -- BCT. 

da Pollcia Militar; 

V 0 Assessor de P1onejamento do DETRAN; 
VI 0 Aseessor Juridico, do DETRAN; 

VII Urn repr-esentante da Secretaria da Fa:z:enda, como Membra. 

Art. 2~ - Este Decrelo entrar6 em vigor na data de sua publica..-ao, 
revogadas as disposiqoes em contrario. 

Curiliba, 17 de janeiro de 197 4, 1 53• da Independencia e 86• de 
Republica. 

EMILIO GOMES 
Governador do Estado 

M6rio Carneiro Porles 
Secrelario da Seguranqa Publica 

!Ref. Prot. n• 30.678-73-PGJ. 
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DECB.tTO N~ 1852 
!Publicacio no DOn~ 31 de 14..4.72) 

0 GOVIRNADOR DO ESTADO DO PARANA, DQ u~Q cie ~ua::s atribui· 
~"" e tendo em vi:ta o ciisposto no Decreta n• 6.264 cie 10 de j=euc cie 1972, 

DECRETA: 

Art. I' - 0 FUNDO DE RE:EQUIPAMEN70 DO DEPARTA.M.EN!O DE 
TRANSI!O {FUNR.ESTRANl criado pelo Lei n' 6.264, de 10 de i=eiro de 
1972. com a finolidode cie prover r~Clusos para o re&quip=ento material 
do DETRAN do Par=a, .nra adminiztrcdo segundo a.s cU!!posic;:oes regu
l=entcre!l c:ieste Decreta. 

PARAGRAFO O'NICO - A c:lo::ilicac;:ao cio.s equip=entos, material 
permonenle .. des de•pese:s correntes. indispl!!n.scrveis a con.slituicao .a lun
cioncm.,nto do fUNRESTR.AN. releridos no Art. 1~. da Lei n~ 6.264 de 10 
de janeiro de 1972. obedecera a.s normos estabelecidcs pela Lei Federal 
nt 4.320 de 17 de marc;:o cie 1964. 

1\•t. z~ -- 0 nJNRES!RAN sere COD!Itituii::io d~.s rec;ur:o.s acivincio.s da 
receitc especiiicada na Lei n~ 5.482 de 20 de janeiro de 1957, TabaJa cG~. 
=m as olteroc;iies do Lei n• 5.070 de B de jan.,iro de 1970. e ainda de 
multo: sabre infrac;iie.s d.e transito,previ.stas no Decreta n' 62.127. de 15 
de janeiro de 1968. 

al - A~.Uilios, doac;:oes, =ubven,.Oe.s ou dotac;oes mun.icipais. Iederais 
cu privadas, esped!icas ou oriuncias cie convin.ics ou ajustes iirmacios com 
outros cirgcos. 

bl - Rec=ur..os tran.sleridos per entidades plibli=s ou particulares. 
dotoc;oes or~mentcrias e creditos edicionois que ven.ham a .ser, per lei 
ou per redi3tribui10co atrcrves de Decreta Govern=eotol. atribuicios a or
gees cia S.E . .S.P. 

cJ - Resultcdo cia alienac;cc de material ou equip=ento julgadc 
inservivel. 

d) - Jur•:>s bancarios de seus depositos. 

el - Quaisquer outras renda.s eventuals. 

§ I! - 0 patrim6nio e os rec:Irsos do FUNRESTRAN serco movimen
lacos arraves cie escritura.,oo pr6pnc e contc:iliilidocie independents da do 
DETRAN ou de quolquer cirgao cia S.E.S.P. 

§ 2' - Os bens aciquiricios palo nJNRESTRAN serao de.stinacios e in· 
corporacios co potrim6n1o cio DETRAN. 

§ 3t - Para os eieitos de orciem orc;amentaria. des recursos do FUN
RESTRAN, sercio destinados setento per cento {70 "lo I do DE!R.A..~ e trinta 
per cento (30 •:.1 co Ba:olhao de Centrale cie TrC:Iego e Cias. de Polic:i~
mento de trC:.nsilo des ilatalhoes da P. M. do Interior cio Estc:tdo que 
atuem na area de jurisciic;:co cio DETRAN. 

!Percenruoi.s olterodos pela Lei 6.470 de 22 de outubro cie 1 !:!72, pam 
50 "lo e 50 ':'o, respectivo:c.ei!tel. 

Art. 3t - M•nsai:nente, serco depositados pelo Tesouro . Geral do 
Eatccio, no Bence cio E:stacio de Parana S. A .. em c:onta especcl. sob 0 

denominac;ao cie FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TR.A.NSrTC - ru~
RESTRAN os recu-rscs a que se reiere o crt. 2t da Lei n• 5.102. de 27 
de mci_o de 1970. 

Art. 4• -- 0 fUNRES!RAN tera a seguinte estrurura org=~i:z:=cional: 
I Con.selho Diretor 

II Servic;o AC:::=.inist:otivo 
III Servi.;-o de Controie 
IV Servi10o ie=ic:o 
V Servic;o juridico ' 

Art. 5• --8 Consei::.:: ::Jiretor tera a seguinte cocpcsi:cc: . nato: 
1 Sec:retcrio ::e Seguranc;:::~ Public:~. como seu rre.s1c.ez::.1e 

II Dire tor co ::'ETRAl'l, coz:o Vice·rresiciex:te: .. 
Ill Comancionte do 3atalbao de ControJe ce Tratego C;!C'!l de: 

IV 
v 
Vl-

P.M.E.P.; 
Assessor cie ?lane!cmenro do DETRAN: 
Assessor i':J:iciico cio DETRAN: 

S · · - ncia co::::lO Membra; Um Represemante ci::t ecretan<:_~:e • 

CTJ/ ~::::::G )y 
L.' 

/ 



Art. 6~ - 0 Servi;o Admini:nrativo. responsavel pela Administra~o. 
contabilidade e movimentac;:ao de rec:-u~os iinanceiros, t~rC: a seguint"e 
compo:si~c: 

( Um !esoureiro 
Um Contacicr II 

III 
IV 

Um SecretC:rio. e 
Dois Datilograios 

Art. 7' - 0 Servi;o de Controie. re:spon:savel pela ::scaii:z:ac;iio e ma
peamento de receita e caciastramento .cios contriouintes. tera a seguinte 
composic;Oo: 

I - Um Cilele de Servi90 
II - Tres fiscais I 

Mapeamenta .J Ill - Dais Au:z:iliares de Cadcstramenta e 
h. 8' - Aa Conselha Diretar compete: 

I Elaborar a plena anual de aplica<Tao de recursos ate o dia 

II 

m 

IV 

v 

VI 

31 de mar'7o de cede =c. 
Encaminbar 6 Diretoria Central do Or<T=ento. em lipoca li· 
xadc. a prapos.ta or<Tamentciria para as ativiciacies do FUNDO. 
Aprcvar as·licila<Toes de prec;:os para os fins orevistas no art. 
l•, pa~agrclo tlnico, d est e Decrerc. · 
Prestcr. con tea de aplic:::::IC;ao des recu.;soa cic roNDO no anc 
anterior. co Tribunal de Centes, eta a die 31 de .marc;:o do 
anc su.Dsequente. 
AaliUDir ccmprcmisscs per conta c:ios recur:scs cic FUNDO ate 
c limite do eletivcmcnte crreccdadc. 
Rellalver os cases cmi.ssos nesle Regulamento. 

ht. 9t - Ac Presidente de Ccn:selhc Diretor compete: 
I Presidir as reunioes de Conaelho Dirotor. 

II Orientc.r e li:sccli:z:ar as resoluc;oes do Consoihc. 
III Aui.ncr. com o Tesoureiro. os cheques de mcvimenta~o de 

recursos do nrNDO. 
IV Representor o FUNRESTRAN em lodes os ales juridic:c:s em 

quo c mesmo lor pane inleressada. 
V Ncmear os luncionci:rics cia corpc executive. 

VI· Duigncr sindi=ntes au ccmiuoes de sindicanci.a. 

Art. 10! - Ao Vice-Fresiciente compete subs!iluir o ?reaidenle em 
sues lcltas e impedimentos. pcdencio praticar. quando n.cs lun<Toes, c& 
a1cs a eie inerentes, const=les · desle Decreta. 

Art. 11' - Ao Secrelcric compete: 
I Sec:retaricr cs reunioes cia FUNRESTRAN. 

II Resolver toc:ias as questoes cdministrarivas cie ordem intema ..., .... 
do FUNDO. 

III 

ht. 12! Os Servi<Tcs Tecniccs executacics pela Divisac de Plane-
jamentc do DETR.AN. 

Art. 13• - Oa :servir;os juridiccs serco executcdcs peia Asaeasoria do 
DETRAN. 

Art. 14' - Ac Ccntador compete: 
I - Ex&CUtar OS servic;os de contcbilidade do ruNDO. de mode 

a tcma·ic pe.rieil=ente dare, tanto na receita como na 
despesc. 

II - Contabili:z:ar e ccntrolcr. cientrc cio:; limiles or<TamentC:rics, a 
documentcr;co contcbil, ooaervando as ci.isposit;:ocs iegcia vi· 
gentes. 

II1 - Levcntcr e remeter c~ bo1cn·c:etes men.:cis e clemonstrctivos de 
centes co Conselho Diretor cio f'UNDO. ate o ciia 15 cio mes 
subsequente. 

IV - :i::nc:errar ate 31 de janeuo o ocicnr;c anual do rUNDO. acorn· 
pcnbacio cics re:spectivos ccpcs c:iemcnstrctivo.s. ~ ilm de .que 
se posse cietoonstrcr perieitomente o resultc:c oc exerc1c1o. 

v· :::_ Rea.li:z:or cutras taraics que lhe icrem reguiarmente ctribui
das. 

Art. lS'- Ao lescurelfo compete: 
I Movimen:ar. em. coniun:o com c Fresic:iente civ Ccn5eino Di

reror. c• recursos cio FUNP.ES'I'RAN. 
II Manter e= die a ciccumentac;:co e c escntura<T.=:. 

IIi Recei:>er OS rec:ursos prevutcs no art. z· deste Dec:reto e de-
-----------------..P=Litua..,· . ..,;"'o'"'• ...... ec.m.....,_.,c ... o.tl.l.l::L.J:~e.c:iai cia FUNB.!:SIRAjj, com o vislo 

· Freo~iciente cio Consel:Co Dire1or. 
IV Reoli:z:ar cutrcs tareics que lhe icrru:n regulcrmeme ctribui-

des. . . ·---· -·- ---·· 

Jj 

f 
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Art. 
I 

16• - Ao Cbele de Servic;o de Contrcle compete: 

Su~rintender cs ctividcdc~ cic acrvi~;o, cictcrminc:::ndc ou re
quisitcndo os dilig encic:::s neceuC:ric:::s co aeu plene iunc:ic
n=entc. 

II -- orgoni::cr e implanter um sistema de Hscali::c~:;cc e controle en
trosacio com OS crgaos cic Secrc!llaria de Fazenc:ia B de Tri
bunal de Ccntc.s. 

III 

IV 

v 

Monter em di·c Utll codcstro cios contribuintes de· taxa de 
seguronr;c. no Estccic do Por=a. 

Organi:z:ar e manter c:tll die um c~ntrole des pagamentoz rec
lizodcs pelcs ccntribuintes. 
riacoli:z:or e controlor peuooimente ou otrcves de Jiscais. em 
lode c Estodc, o lon~mento cie crrecedor;ao des texas. 

VI Orgoni::or mopes demon~trotivos des lanc;a.mentos e CUTI!ICCI

dac;Co per municipio. 
VII Organi:z:or mcpas ccmparctivos de orrecodac;ao per mes e 

pore cede item do tcb.elo reierido d= Lei n•s 5.482 de 20 
de janeiro de 19 67 e 6.1 02. de 27 de moic de 1970. 

VIII - Recli:z:or outros tarelos que !he lorem atribuicios. 
Art. 17 - Entc:nde-•e per e•tudos le=ic:os, previatos no crt. ]• de 

Lei n• 6.26(, de 13 de i=eiro cie 197 2, toc:ios os aervic;os lec:nicos eapecio
li:z:ados, que dizem respeilo co plonejamento de tralego, zervic;os e:stalis
cos, servic;os de computor;oo, servic;os de c:onlrole e li:sc:oli::oc;Cio de Ira· 
(ego per circuito (echado de te I eviaao (TVJ ou Roder. e:~ludos de viabili· 
dade ec:on6mic:a e tecnic:a, plcnejamentoll de ainali::; ... c;ao oeree e lerrcs
lre, c:onlecr;ao de material didotica exclusivamento educolivo para transite 
e •ua veiculac;Cio, planes Diretore~ de Trcilego Municipal e intermuni
~ipai e, aindo, oulro• que lorem julgados nec:easarios e imprescindivttis 
ao DETnAN. 

PARAGRAFO 'ONICO- Pare manulenc;ao de malerial permcnente e 
equipomenlos sera deslinado o verba de De:spesas Administrclivcs. 

Art. I 8 - 0 Conselho Dire lor do fUNRESTRAN reunir-se-a obrigalo
rimente uma ve:z: per semana, podendc recli:z:ar uma reunico exlraordina· 
ria per roes,. sempre com c presenr;o minima de 2/3 de aeus conaelheiros. 

Art. 19 - Os membros des Servic;os Administrotivos e de c:onlrcle 
~erco designcdos pelo Presidents do Conselho Dirclcr, dentre lunc:ioncrios 
c:ivis do Estadc, 

Art. 20 - 0 Conselho Direlor, dentro do fUNnESTRAN, organi:z:arc't 
oprovarci seu Regimento Interne, dentrc do pro::;o de 60 Csessenlal dies 
e partir do pub!iccc;ao desle Decreta. 

Art. 21 - Revogarn-se as .disposic;oes em contrc'trio. 

Curitiba, em 11 de obril de 1972, 151• da Independenc:ia e 84' de 
Republica. 

PEDRO VIRIATO PJ\RIGOT DE SOUZA 
Governador do Estado 

Mario Carneiro Partes 
Secret6rio de Seguronc;a Publico 

DlAniO OriCIAL N• 40 DE 29 DlC ABBIL DE 1570 
CORRIGENDA 

Decreta n• 1.852 de 11/4/72, puLiicotio no DIARIO OFICIAL do 14 
de obril de 1972. OnJe .ae le: 

•Art. 3• - Menaolmenle, '•erao d~poaitcdc.ll pelo Te•curo Geral de 
E::todc. no Banco Jc;o E»todo Jo l'urt1nc S/A., ~tn contu especial,"':~ a deno· 

minac;Cio de FUUDO DE REEQUIPAMEUTO DO TRAHSITO lFUHRESTnANl 
os rec:urso~ c qu., ~" ruluti;: o crt. 2- Jq Ld n· 5.1 02, u.:: 27 c.le mo1a c.lll 1970, 
1-t:~ia-•ta: 

cArt. 3;- Mensolment.,, &~roc duposilauo,.; f><:lo Tesouro Geral do Ea
tcJc, no Banco do EstoJo Jo Puronc S/A .. em conic especial •ob a donomi
no<;ao Ju fUNDO DE REEQUIPAMJ::t/TO DO TRANSITO (ftJNRESTRANl o• 
rcc:uraos u que •o r.,(ere o cHI. 2· de l.ei n~ 6.2f:i•l, Ju I 0 de janeiro de. 1972.•. 

• J /,•·. 
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Data 

i/ 
f2ei n.0 

6846 

·- de d.e::z E..CJ.bro de 1e 7 ·:·: 

·~ .. 
• .. 

Sumula: 
Dispoe sabre a fixa<i=ao, por de 
creta, do percentual das desti 
nac;Cies de recursos aoftNREST:RAN,-:. . 
FUNRESPOL e FDNRESAN e da ou i 
tras providencias • 

~' 

• 
" .: 
~ 
••• 
~ i 

I 

I 
decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

li Art. 19. Fica o Poder Executive autorizado a estabele 

- cer por Decreta o percentual das destinac;oes de recursos,referentes 
~~ 

·1as Ta.xas de Seguran9a e Saude PUblica, que constituem receitas do : I Fundo de Reequipamento do Departamento de Triinsito -flJNRESTRAN, cria 
~ 

• 
F 

If . 
.,_ 

• 
at_ 

l 

f 

... 

.. 
l ., 
r: 

:do pela Lei n9 6.264, de 10 de janeiro de 1972, do Fundo de Reegu!; 
I 

;pamento da Policia Civil - FtJNRESPOL, criado pela Lei n9 6.102, de 
I 

:27 de maio de 1970 e do Fundo Especial de Reeguipamento Medico Sani 

:tario- FDNRESAN, criado pela Lei n9 6.361, de 21 de dezembro 
I de 

il972. 

Art. 29. 0 artigo 39 da. Lei n9 6.264, de 10 de janeiro 
' i !de 1972, alterado pela Lei n9 6.470, de 22 de outubro de 1973, pa~/ 

:sa a vigorar com a seguinte reda9ao: 

' Art. 39. 0 Fundo de Reequiparnento do Depart~! 

menta de Transite FUNRESTRAN, sera adrninistrado par urn 

Conselho Diretor, Constituido pelo Secretario de Segura~ 

0 <i=a PUblica, como Presidente nato, tendo como membros 

Diretor do Departamento de Transi.to, na qualidade de 
~ ' I 1 

1161 I 

Vi 
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I 

I 
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; I 

I 1 

i 

--

. "' ; .I 
. I 

~~::~--~----------~~~~ 
• j, ' 



i 
I 

f1s. -2- ! 

ce-Presidente nato, o Diretor Geral da Secretaria de S~ 

guranqa PUblica, o Comandante do Batalhao de Cont:ro1e 

do Trafego - PMEP, o Chefe da 4a Seqao do Estado Maior 

Geral, o Assessor de Planejamento do DETRAN, o Assessor 

Juridico do DETRAN e urn representante da Secretaria das 

Financ;as. 

Art. 39. Fica expressamente revogado o artigo 69 da 

!Lei n9 6.264, de 10 de janeiro de 1972. 

Art. 49. Esta Lei entrara em vigor na data de sua p~ 

!b1ica9ao, revogadas as disposiqoes em contrario. 

i 
' 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 6 

: 1976. 

JAYME ARMANDO PROSD6ciMO 

_secretario de~stado das Finanqas 
~!I~ 'l'lt.JL 12.-- / ~~ 
fl' Jb!!~j, lu )i.;no Oficllll 

N•..J..~d G•illfJiLffgfb 
Reprodu ;, . .),;.~, 11 Oficial 
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OECRETO tfQ 7526 

0 COV~RHADOR 00 rSTAOO"DO rARAN~. no uao 

~•• ~tribui~o•• qua lha coritare o art. 87, lteni V 1 VI, da 

Conatitui~ao E•tadual • t•ndo am viata o dlapoato no par.9r1 

fo unico do art. 21 de Lei nl 6.470, do 22 de outubro de 197J, 

\ 

Art. ]I - rici altaro~o 0 I ]I do art. 21 

do Decreto n' I.e~ •• de 11 d• abril da 1972, qu• r•9uia~entou 

• L•l nl 6,26•, de 10 d• j•n•lro de 1972, qu~ pa••• • vlgo~ar 
co~ • ••guinta rad~~io1 

'"Art. • ••••••• 0 •••••••••• ., ••••••••••• 

I Jl - Para afeltoo de ordam or~•~•nti 

ria, doa racuraoa atri~{do~ ao TUN~E8T~AN, 40' (quarant. por 

cento) ••r;o d•atlnado• ao 

• 60\ l•••••nta por eento) 

rena - PI~PR, 1 eo a org aoa 

o•'t>arta .. ento de Tri:naito -

• Pol!cia "ilitar do Eatado 

de Control• de TTafa9o qua 
gra~, na Capital • Interior do !atado. 0 

DETIIAJI 

do •P.J. 

• !.i'lt,l 

Art. 21 - rica acraacido ao art. 51 do D~ 

erato n• l.e52, da 11 do abril de 1~72, par6vrafo Unico, coa 
a .. guint~ redac;;ol 

•Art. 51 - •••• ~ ••• •o•••••••••••••••••••••• 

Par.grafo Unico'- .~ i•pedimento legal de 

qu~iaquar do• .,~.,broa referidoa noa inciaoa II e VI ~••t• •L· 

t~go, a -~~•titui~i:o -~re faita Per daal;n~~ao do Praaidanta 

do nnlRZ:.:,TJI.AJI, • 

data da 

rio •. 

1701 ds 

Art. 31 - Z:.ata Decroto entrora •• v~r na 
I 

IIUD publica~io, r~'!'ogad•• ... cHapo•i~o•• IIIII 

Curitibo, BID OJ de janeiro 

Inclapandencia • lOJI da R•p~blica. 

ALVARO DIAS 
Govarnador do Ealado 

JOSt HOACIII. TAV~TTI 

S•cr•t'rio de tatado da Se;uran~a. 

PUblica 

contri 

de 1991, 

>!, 
/ 

/ 



Dala 09 de de 19 92 

Sumula: Di spoe que as mul tas apl \cadas em ra
zao de infra~oes a legisla~ao de tran 
si to deverao ser recolhldas diretan•en 
te ao DETRAN/PR, confonme especifica~ 

.A .:ArJdoubliia I!c(}JJiafiiJa do bJfado do 'Parand 

decrclou e eu sanciono a seguinle lei: 

Art. 19. As multas aplicadas em razao de lnfra!;iies 

a legisla~ao de transite deverio ser recolhidas diretamente ao De

partamento de Tran~lto - DETRAN/PR. 

Par;grafo Gnico. Hensalmente serao depositados pelo 

DETRAN/PR, no Banco do Estado do Parana, a Conta do Fundo de Reequ! 

pamento do Transite - FUNRE5TRAN, os recursos a que se refere este 

Artigo. 

Art. 29. Os va lores das mul tas a que se refere o Ar· 

tigo ante~io~ serio atualizados no primelro di~ de cada mis de ACD£ 

do com a Unidade fiscal de Referencia - UFIR, ou por outro indice 

que a venha a subst1tu1r. 

Art. 39. Esta Lei entrara' em vigor na data de sua P.!!. 
I 

b11cal;ao, reyogadas as disposi~oes em contririo. 

de ]992. 

!1ACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 09 

URo~,r~mo 
GoverJ~d~; .do Estado 

Jose Hoacir Favettl 
Secretirto de Estado da Seguranl;a 
Publica 

~JCHLI\J1111 •: •': r i u 
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POLiCIA MILITAR DO PARANA 

DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

CURSO SUPERIOR DE POLiCIA-2006 

TEMA: 0 IMPACTO DO BATALHAO DE POLiCIA DE TRANSITO NA 

SEGURANCA PUBLICA DA CIDADE DE CURITIBA 

ROTEIRO DAS PERGUNTAS PARA 0 QUESTIONARIO 

DADOS DE IDENTIFICA<;AO 

NOME: _______________________________________________ ___ 

IDADE CARGO/EMPREGO/FUN<;AO ___________ _ 

TEMPO DE SERVI<;O NO CARGO/EMPREGO/FUN<;AO ______ ANOS 

1. Para que a estrutura que o BPTRAN (Batalhao de Polfcia de Transito) possuiu 

atualmente, voltada para o registro de acidentes e fiscalizagao de vefculos, possa 

ser melhorada, o Senhor acredita mais necessaria: 

( ) aumento do numero de instrumentos de fiscalizagao como o 

baf6metro 

( ) aumento do efetivo 

( ) aumento da frota de viaturas 

2. 0 Senhor Acredita que o efetivo atual do BPTRAN e suficiente para prevenir e/ou 

reduzir acidentes em Curitiba 

( ) sim 

( ) nao 

Justifique sua resposta, ___________________ _ 



3. Em relagao a prevengao e redugao de acidentes na capital do estado, o Sr. 

considera que o servigo do BPTRAN e: 
( ) eficiente e eficaz 

( ) nao eficiente e nem eficaz 

( ) nao consigo avalia-lo 

( ) eficiente, mas nao eficaz. 

4. 0 Senhor Acredita que os valores arrecadados e repassados para o 

FUNRESTRAN (Fundo Especial de Reequipamento de Transite) sao importantes 

para a melhoria dos equipamentos e fiscalizagao e educagao de transite? 

( ) sim 

( ) nao 

Justifique sua resposta ____________________ _ 

5. 0 Senhor Acredita que se o BPTRAN for extinto e o seu efetivo repassado para as 

Unidades Operacionais (12°, 13° ou RPMON), o servigo a comunidade continuara 

com a mesma qualidade? 

( ) sim 

( ) nao 

Justifique sua resposta ____________________ _ 



6. Se acredita que em se repassando o efetivo do BPTRAN para as Unidades 

Operacionais elas terao condig6es de se especializarem ( estudo de legislagao 

doutrina, artigos, etc) na area de transito, levando em conta as suas outras 

atribuig6es (Projeto povo, Patrulha escolar, ROT AM, outros) 

( ) sim 

( ) nao 

( ) nao tenho opiniao formada 

7. 0 Batalhao de Transito e urn referendal (educagao de transito, conscientizagao e 

mudanga de comportamento) hoje, na area de trans ito em Curitiba? 

( ) sim 

( ) nao 

( ) nao tenho opiniao formada 

8. Na sua opiniao, o Batalhao de Transito, por meio do policiamento ostensivo, e 

tambem uma Unidade de Policia Militar para o enfrentamento da criminalidade na 

realizagao direta de pris6es, recuperagao de vefculos roubados, apreens6es de 

drogas? 

( ) sim 

( ) nao 

Justifique sua resposta ___________________ _ 



9. 0 trabalho do BPTRAN e importante para a comunidade de Curitiba? 

( ) sim 

( ) nao 

( ) nao tenho opiniao formada. 

10. Se voce fosse o Cmt de uma Unidade de Policiamento Ostensivo Geral em 

Curitiba e pressionado pelos altos Indices de criminalidade em sua area de 

responsabilidade e sentindo a necessidade de colocar mais policiais na rua (Projeto 

Povo, ROT AM, patrulha escolar), utilizar-se-ia do efetivo existente nas Companhias 

ou Pelotoes de Transito para suprir essa falta da area operacional? 

( ) sim 

( ) nao 

Justifique sua resposta. ____________________ _ 

11. Na sua opm1ao o poder de polfcia dado aos municfpios para atuarem na 

fiscalizagao de estacionamento, circulagao e parada de vefculos enfraquece o 

Batalhao de Transito? 

( ) Sim 



( ) Nao 

( ) Justifique sua resposta. 

12. A redugao continuada do efetivo do BPTRAN, nos ultimos cinco anos, na sua 

opiniao, contribuiu para urn servigo de rna qualidade prestado a comunidade de 

Curitiba? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Justifique sua resposta. 

13. 0 Senhor acredita que o aumento do efetivo do BPTRAN, com mais policiais

militares nas ruas, faria com que as pessoas respeitassem mais a legislagao, com a 

consequente redugao dos acidentes? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Justifique a sua resposta. 



14. Na sua opiniao as operagoes realizadas pelo BPTRAN (blitz no transito) ajudam 

a prevenir os acidentes de transito? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Nao tenho opiniao formada. 

15. 0 Sr acredita que o trabalho que o BPTRAN realiza (palestras em escolas, 

empresas, Universidades, entrevistas, blitz educativas e repressivas, etc) ajudam a 

melhorar a imagem da Corporagao? 

( ) Sim 

( ) Nao 

( ) Nao tenho opiniao formada. 


