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ABSTRACT 

The study on the need to use technological tools in monitoring the process for use in 
action planning, police operations and intelligence, according to the characteristics of 
each region. The proposed access control and surveillance of the southwest of 
Parana. Identify technologies available and used in public safety and private sector, 
defines the playing field for institutional and points criteria for application of this 
technology as these characteristics, identifies the influence of the factor action of the 
border and organized crime in transnational crime, provides instructions and legal 
understandings regulations that govern the matter proposed. Data collected by 
questionnaire confirm information obtained by literature searches. In developing the 
research, identifies the strong influence of organized crime in the border region, and 
the country as a whole, presents the current fragile security by several factors 
including the size of the continental boundaries. Advances and new technologies that 
are available should be used for public safety as a tool to aid the prevention and 
suppression of crime. Suggests the application of electronic monitoring of the 
process by the use of automatic identification of moving vehicles and intelligent 
software, combined with police intelligence. It also suggests the implementation of 
strategic convergence in the process flow of people and vehicles. Of the outcome 
concluded that the use of technology alone is not decisive factor in dealing with the 
crime, but of significant importance to the achievement of the objectives of the 
Military Police of Parana with regard to prevention and maintenance of public order. 
Demonstrates that the modern world characterized by globalization trends involving 
technology, information, knowledge, services, emphasis on customer, quality, 
productivity and competitiveness, notes that the institution must bow to the research 
and technological innovations, strategies and reevaluating their culture institutional. 

Keywords: Southwest of Parana. Borders. Organized crime. Electronic Monitoring. 
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1 INTRODUCAO 

A sociedade contemporanea passa por urn momenta de grande crescimento 

economico, cultural, tecnol6gico e cientifico, trazendo consigo uma moderna gama 

de inovagoes tecnol6gicas, que estao a disposigao tanto da seguranga publica 

quanta da privada. A criminalidade, assim como os avangos tecnol6gicos, cresce de 

forma acelerada, colocando toda uma comunidade em estado de alerta, tendo em 

vista que a agao perpetrada principalmente pelas organizagoes criminosas tern 

demonstrado especializagao, preparo previa, organizagao de tarefas, planejamento, 

criatividade, violencia e muita ousadia na pratica de seus ilicitos. 

A vulnerabilidade das fronteiras do Brasil e urn descontrole da seguranga 

publica nos paises limitrofes, pela ausencia de polfticas publicas eficientes de 

combate a produgao da folha da coca, erythroxylum coca e da maconha, cannabis 

sativa, a tolerancia tanto no comercio ilegal de armas e munigoes, como no controle 

de registro de veiculos automotores furtados ou roubados em outros paises, a 

comercializagao de produtos falsificados, a violagao de direitos autorais entre outros 

fatores, tornaram-se atrativos a essas organizagoes criminosas, que se valem da 

extensa dimensao de nossas fronteiras para burlar a fiscalizagao nessas areas 

conflitantes, e neste cenario encontraram solo fertil para se proliferarem. 0 sudoeste 

do Parana esta inserido na faixa de fronteira, em uma regiao de fluxo consideravel 

de bens e pessoas, pois tern confrontagao direta com a Argentina e proximidade 

com Paraguai, servindo de rota para contraventores e ao crime organizado. 

E neste cotejo que o presente trabalho demonstrara que a seguranga 

publica, em especial a do sudoeste do Parana, necessita se estruturar para otimizar 

os resultados de suas agoes e operagoes, utilizando das tecnologias disponiveis 

como instrumentos no combate ao crime organizado. 

Em urn primeiro momenta, demonstrar-se-a urn panorama da situagao 

fronteiriga em paralelo com a criminalidade que atua na regiao de fronteira e 

preocupa a regiao sudoeste, tragando explicagoes sobre a influencia do crime 

organizado com a seguranga publica em ambito nacional. Neste ponto tambem 

serao enfatizadas caracteristicas e aspectos territoriais do sudoeste, a extensa 

malha viaria da regiao e como as caracteristicas geograficas podem contribuir na 

vigilancia e controle de acesso de uma regiao. 
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Ap6s, sera abordado o tema tecnologia e seguran<;a publica, divulgando as 

novas ferramentas tecnol6gicas disponiveis para o combate ao crime. Serao 

demonstradas as avan<;adas e modernas tecnologias que podem ser utilizadas pelo 

setor privado e publico, como instrumentos auxiliares no controle de acesso de 

pessoas e bens, as regioes conflitantes, como sao as fronteiras. 

Urn ultimo segmento tera como objeto o monitoramento de vias, sendo 

demonstrados os mais modernos equipamentos de identifica<;ao automatica de 

veiculos em movimento utilizados pela seguran<;a publica, assim como todo o 

sistema inteligente de software que os acompanha, com a fun<;ao de compilar dados 

e informa<;6es, deixando-os armazenados a disposi<;ao dos centres operacionais. 

No mesmo segmento mencionado, tambem sera identificado e descrito o 

posicionamento do ordenamento juridico frente ao monitoramento eletronico, 

visualizando a aceita<;ao de tal tecnologia a favor da preven<;ao e repressao ao 

crime. Ainda sera abordada a utiliza<;ao em paralelo, da tecnologia inteligente de 

identifica<;ao e sua obten<;ao de informa<;6es e dados, com a inteligencia policial, 

demonstrando a eficacia e eficiencia que possibilita a jun<;ao dos dois temas, na 

busca da resolu<;ao de problema policiais, concluindo que tecnologia e seguran<;a 

publica estao ligadas umbilicalmente. 

1.1 DELIMITAQOES DO PROBLEMA 

Na atual conjuntura, a sociedade clama pela satisfat6ria presta<;ao de 

servi<;os publicos tidos como essenciais; educa<;ao, saude e seguran<;a. 0 Estado 

numa politica neoliberal vern regulamentando setores estrategicos, delegando as 

empresas privadas, servi<;os antes tidos como essencialmente publicos, por meio de 

concessoes, parcerias e outros instrumentos. Desta forma, a iniciativa privada tern 

assumido e preenchido algumas destas lacunas, devido ao aumento crescents da 

demanda de servi<;os impastos ao Estado, assim oportunizando ao mercado uma 

gama surpreendente de servi<;os e produtos, em especial, na seguran<;a publica. 

0 aumento dos indices e taxas de crimes violentos, vinculado ao trafico de 

drogas e a facilidade do acesso a armas de fogo, mudaram costumes e habitos da 

sociedade, tanto em pequenos, medias e grandes centres urbanos, trazendo uma 

reflexao a sociedade de como enfrentar esta triste realidade e identificar algumas 

das causas deste descontrole. 
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Desta reflexao e ap6s analises e constatagao de fatos reais, nota-se que a 

estruturagao do crime organizado tern transposto os limites territoriais, o qual pelas 

fronteiras tern buscado seus principais insumos, drogas e armas, ocorrendo em 

contrapartida a leva de veiculos e cargas furtadas ou roubadas no Brasil. Assim, 

evidencia-se uma preocupagao crescente com a melhoria do controle e da vigilancia 

das fronteiras nacionais, tendo em vista as gigantescas dimensoes continentais que 

chegam a "16,8 mil quilometros de fronteira, abrangendo 571 municipios brasileiros 

que estao localizados nas fronteiras da Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 

Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguai, Argentina e Uruguai". (BRASIL, 2009-

2010). 

0 sudoeste do Parana possui peculiaridades pr6prias de sua regiao, com 

uma area territorial de 17.064 Km2, abrange 42 (quarenta e dois) municipios, cujos 

limites territoriais ao oeste tern confrontagao de aproximadamente de 94 km com a 

Argentina, associada a proximidade com o Paraguai, fazendo da regiao sudoeste, 

area de preocupagao em relagao a ocorrencias de crimes transnacionais, pr6prios 

desta condigao, quer referentes ao contrabando e descaminho, como ao trafico 

internacional de drogas e de armas, receptagao de veiculos e cargas furtados ou 

roubados no Brasil entre outros. (TORRENS, 2007). Desta forma, estas se tornam 

as principais vias de acesso a regiao da Argentina e do Paraguai, pois a passagem 

para toda a regiao sui do pais, ou seja, os Estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sui, quase que necessariamente se da pelas rodovias do sudoeste paranaense. 

Nesse contexte, a ausencia de uma Delegacia da Policia Federal sediada no 

sudoeste paranaense, ou seja, a falta de estruturagao de 6rgaos de repressao faz 

com que a Policia Militar do Parana tenha que assumir fungoes e atribuigoes dentro 

de uma competencia chamada residual, tendo desprendido esforgos consideraveis, 

necessitando gerenciar problemas de ordem operacional, administrative e financeiro, 

que, em tese, algumas, seriam de outras instituigoes. 

Oeste modo, para que os 6rgaos policiais executem com maior eficiencia a 

missao para a qual foram concebidos, existe a necessidade de reavaliagao de suas 

estrategias, em que a utilizagao de instrumentos tecnol6gicos nas atividades 

policiais, tern a cada dia urn papel preponderante na gestao de recursos humanos e 

materiais, em especial na gestao das informagoes e do conhecimento. 

Dos principios da administragao publica, alem da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade acentuam-se nessa ideia a importancia do principia da 
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eficiencia, como meta a ser atingida na gestao publica, sendo que numa visao 

gerencial, o empirismo e o improviso nao mais encontram campo de agao. 

0 volume acentuado de velculos e mercadorias circulando nas rodovias da 

regiao, o escoamento da safra de graos do Paraguai ao porto de Paranagua, o 

transito intenso de velculos de carga na fronteira com a Argentina, o turismo de 

compras em Ciudad Del Este/Paraguai, acentuam ainda mais o fluxo de velculos de 

passeio, onibus e vans. Desta forma, torna-se impassive! a abordagem, a verificagao 

de todos os passageiros ou, a verificagao minuciosa das cargas transportadas, 

porem, o usa da tecnologia torna o processo mais seletivo e eficiente. 

A pesquisa e o desenvolvimento tecnol6gico tern apresentado ao mercado 

novas conceitos e produtos; nesta linha, o que representava um avango ou 

novidade, devido ao aperfeigoamento de produtos ou substituigao par tecnologia de 

menor custo, decreta sua extingao antes mesmo de terem sido produzidos de forma 

industrial e massificado seu usa. 0 grande desafio e identificar a aplicabilidade 

destas tecnologias na seguranga publica, avaliando beneflcios e sua durabilidade 

temporal de utilizagao. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema proposto: "0 Monitoramento Eletronico como lnstrumento 

de Vigilancia e Controle de Acesso no Sud oeste do Parana", se deu a fim de 

evidenciar o usa de tecnologias em prol da seguranga publica como ferramenta 

estrategica na gestao e utilizagao de informagoes para as atividades policiais. 

Neste contexto, e de se ressaltar, ainda, que em sua estrutura 

organizacional, a Policia Militar do Estado do Parana (PMPR), a partir de uma 

necessidade institucional, dentro de um projeto amplo de reestruturagao, instituiu a 

Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade, criada mediante a edigao da 

Lei no 16.575/10, nova Lei de Organizagao Basica (L 08), vista que a lei anterior n°. 

6.774, de 1976, nao contemplava no organograma setor que atendesse esta 

demanda. A Diretoria em aprego, foi consagrado o status de 6rgao diretivo setorial, 

cuja finalidade e ser responsavel pelo planejamento, coordenagao, controle e 

execugao as atividades de informatica e telecomunicagao, bern como promover a 

elevagao da qualidade dos servigos, por meio da eficiencia e economicidade das 

atividades administrativas e operacionais da Corporagao. 
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Desta forma, pretende-se com este trabalho despertar a necessidade de 

uma analise profunda de reavaliagao de estrategias e pollticas institucionais, no 

combate mais efetivo e eficaz das agoes do crime organizado, com a busca da 

modernizagao de procedimentos e a adogao de tecnologias. Neste mister, buscou

se identificar tecnologias disponiveis e experiencias adotadas na seguranga publica 

em ambito nacional, e dentro de uma amostragem no sudoeste paranaense, 

delimitar o territ6rio, em zonas de perimetros, avaliando as caracteristicas territoriais 

e pontos de convergencia de fluxo de veiculos, para a implementagao de pontos de 

controle e de acesso, evidenciando as principais ocorrencias de crimes 

transnacionais e as preocupagoes referentes a estruturagao do crime organizado. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Neste trabalho cientifico e de pesquisa, foram abordadas tematicas da 

aplicabilidade e nuances do uso da tecnologia, no combate as a<;oes do crime 

organizado, numa realidade regional sendo delineados os objetivos gerais e 

especificos do presente trabalho. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Constitui objetivo geral da pesquisa propor o uso do monitoramento 

eletronico de vias no planejamento e emprego em a<;oes, opera<;oes policiais e do 

servi<;o de inteligencia, de acordo com as necessidades e caracteristicas de cada 

regiao. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Constituem objetivos especificos do presente trabalho cientifico: 

ldentificar tecnologias disponiveis e utilizadas na seguran<;a publica e setor 

privado; 

Delimitar o campo de atua<;ao institucional e apontar criterios para aplica<;ao 

desta tecnologia conforme caracteristicas regionais; 

ldentificar a influencia do fator fronteira e atua<;ao do crime organizado nos 

crimes transnacionais; 

Contextualizar os tipos de monitoramento eletronicos como fonte de 

informa<;oes, no servi<;o de inteligencia; 

Apontar instru<;oes legais e normativas que regulamentam o assunto 

proposto; 
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3 LITERATURA PERTINENTE. 

3.1 SUDOESTE DO PARANA SUAS FRONTEIRAS E A CRIMINALIDADE 

0 Parana possui em sua regiao sudoestina peculiaridades pr6prias, 

abrangendo 42 municipios, abarca uma grande area territorial, mantendo fronteiras 

com a Argentina e de proximidade como Paraguai, irradiando ao sudoeste not6rios 

problemas de seguran<;a publica relacionados aos crimes transnacionais, que se 

utilizam dessas fronteiras e da grande rede de rodovias que ligam o Brasil com os 

paises vizinhos, para manuten<;ao de suas investidas criminosas. 

A criminalidade tern sido uma das grandes preocupac;oes dos brasileiros 
nos ultimos anos. A busca par soluc;oes para esse problema social aumenta 
na medida em que a criminalidade evolui. No Parana, a situac;ao e agravada 
pelo fato de o Estado estar situado na regiao da Triplice Fronteira, 
reconhecidamente problematica, (GONCALVES et al., 2010, p. 23). 

Essa regiao do sudoeste do Parana acaba por se transformar em uma via de 

acesso aos paises vizinhos, em que os criminosos utilizam quase que 

necessariamente esses caminhos como porta de entrada e saida para chegarem a 

outras regioes do pais, como Santa Catarina e Rio Grande do Sui. Logo, nota-se 

que a regiao fronteiri<;a do sudoeste do Parana tern algumas peculiaridades com que 

fazem que a criminalidade seja mais acentuada, considerando as condi<;oes e meios 

que e encontrada, favorecendo a passagem ou a presen<;a de delinqOentes. 

3.1.1 0 sudoeste paranaense no contexto 

No Sudoeste do Parana dos 42 municipios, Capanema, Perola d'Oeste, 

Pranchita, Santo Antonio do Sudoeste, Planalto e Born Jesus do Sui, se encontram 

localizados na linha de fronteira, ou seja, com fronteira limitrofe a Argentina, sendo 

que a cidade de Barracao alem de estar nesta linha fronteiri<;a e classificada como 

cidade-gemea, por fazer fronteira com Bernardo de lrigoyen da Argentina e Dionisio 

Cerqueira de Santa Catarina. Os demais 35 municipios do sudoeste localizam-se na 

denominada faixa de fronteira de 150 quilometros de distancia da linha de divisa 

internacional. 

Os municfpios que, atualmente, integram o territ6rio do Sudoeste sao os 
seguintes, par ordem alfabetica: Ampere, Barracao, Bela Vista da Caroba, 
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Boa Esperan<;a do lgua<;u, Bom Jesus do Sui, Bom Sucesso do Sui, 
Capanema, Chopinzinho, Clevelandia, Coronel Domingos Soares, Coronel 
Vivida, Cruzeiro do lgua<;u, Dois Vizinhos, Eneas Marques, Francisco 
Beltrao, Flor da Serra do Sui, Hon6rio Serpa, ltapejara do Oeste, 
Manfrin6polis, Mangueirinha, Mari6polis, Marmeleira, Nova Esperan<;a do 
Sudoeste, Nova Prata do lgua<;u, Palmas, Pato Branco, Perala do Oeste, 
Pinhal de Sao Bento, Planalto, Pranchita, Renascen<;a, Realeza, Salgado 
Filho, Saito do Lontra, Santa lzabel do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste, 
Sao Joao, Sao Jorge do Oeste, Saudade do lgua<;u, Sulina, Vere e Vitorino. 
(TORRENS, 2007, p. 25). 

0 sudoeste do Parana esta delimitado pelo rio lguagu em toda a extensao 

ao norte, com ligagao por ponte no municipio de Realeza, passagem por sobre a 

usina hidreletrica Saito Caxias em Nova Prata do lguagu, usina de Saito Osorio em 

Sao Jorge do Oeste, usina de Saito Santiago em Saudades do lguagu e ponte de 

passagem na cidade de Chopinzinho, ligando a Guarapuava. Ao oeste na divisa com 

a Argentina existem tres aduanas em Capanema, Santo Antonio do Sudoeste e 

Barracao, e ao sui na divisa com o Estado de Santa Catarina, os postos fiscais de 

barreiras fitossanitarias nas cidades de Barracao PR!Dionisio Cerqueira SC, Flor da 

Serra PR!Palma Sola SC, Marmeleira PR!Campo Ere SC, Vitorino PR!Sao Lourengo 

do Oeste SC, onde sao desenvolvidas esporadicamente operagoes policiais visando 

coibir a ocorrencia de crimes transnacionais entre outros, devido a posigao 

estrategica destes pontos e confluencia de trafego de veiculos. 

0 territ6rio do Sudoeste do Parana esta localizado no Terceiro Planalto 
Paranaense e compreende uma area de 17.043 km2 de extensao, que 
representa cerca de 8% do territ6rio estadual. Abrange 42 municfpios 
situados entre a margem esquerda do rio lgua<;u e a divisa com a regiao 
Oeste de Santa Catarina. (TORRENS, 2007, p. 25). 

0 sudoeste do Parana encontra-se entre as regioes que possuem algumas de 

suas cidades fazendo fronteira com pais vizinho, assim como o municipio de 

Barracao, que e classificado como cidade-gemea, por possuir apenas urn limite 

imaginario o separando da Argentina, ja que apenas uma rua os divide. 

3.1.2 Fronteiras 

0 homem a partir de uma estruturagao em grupos sociais procurou 

estabelecer e demarcar territ6rios para a manutengao de sua sobrevivencia, 

iniciando um processo de agrupamentos sociais, que foi se consolidando na 

formagao de aldeias, vilarejos, feudos, principados, ate ser atingida a concepgao e 



20 

configuragao dos parses com limites territoriais, soberania propria e poder de 

autodeterminagao de seus povos. 

Assim, a fronteira acaba se formando por intermedio de "urn processo 

hist6rico, em que tomam parte a poHtica, a lingua, o carater das ragas e dos povos, 

embora possa ser identificado com determinado acidente geografico." (LINS, 1965 

citado por COSTAe VLACH, 2011 ). 

A Fronteira e resultante de urn processo hist6rico que tern por base a 
preocupa9ao do Estado com a garantia de sua soberania e independencia 
nacional desde os tempos da Colonia. Historicamente, o pars tern 
demonstrado interesse pela regiao que envolve a fronteira, ao buscar 
identifica-la como faixa de fronteira, e como tal, dotada de complexidade e 
peculiaridades que a tornam especial em rela9ao ao restante do pafs. 
(BRASIL, 201 Ob, p. 17). 

Adiala (2006, p. 08), em seu trabalho de conclusao de mestrado, explica em 

sua dissertagao, que no decorrer da hist6ria, o entendimento de fronteira se revela 

como sendo anterior as definigoes de limite, descrevendo o entendimento de limite 

"como uma linha divis6ria abstrata que s6 pode ser visualizada atraves dos marcos 

de fronteira, tendo sua origem na necessidade da delimitagao dos Estados, e mais 

propriamente na necessidade de designar o fim que mantem coesa a sua unidade." 

lnicialmente, deve ser diferenciado fronteira e limite, o que conforme explica 

Martin (citado por MOTA, 2010, p. 17-18), sao muitas vezes empregados como se 

fossem sinonimos, havendo uma pequena confusao. Assim, assevera que e precise 

fazer e estabelece uma valida diferenciagao entre ambos, sendo que, "atualmente, o 

limite e compreendido como uma linha, e, portanto, distingue-se de fronteira, ja que 

esta pode ocupar uma faixa, formando uma zona passfvel de ser habitada, ao 

contrario do limite." Ainda explica que: 

o limite de urn Estado e materializado na superffcie por diferentes objetos, 
podendo ser naturais ou artificiais. Os marcos fixados por interven9ao 
humana, por exemplo, sinalizando os contornos de urn territ6rio, constroem 
uma linha que e imaginaria. 
Por outro I ado, [ ... ] fronteira opoe-se ao limite por compreender urn a zona, 
podendo ser habitada. (MARTIN citado por MOTA, 2010, p. 18). 

Como se percebe, a fronteira pode ser entendida de duas formas, sendo que 

uma se volta para a separagao, "a divisao poHtica entre Estados, simbolizada pela 

materializagao do limite; e outra, direcionada para integragao, a interface; 

relacionada, sobretudo, as trocas e fluxes estabelecidos que confluem para a 

constituigao de uma regiao/zona." (MOTA, 2010, p.20). 
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Quanto ao momento hist6rico, ao que concerne a protec;ao territorial e a 

demarcac;ao de fronteiras, Lattimore (1937, citado por STEIMNA e MACHADO, 

2002), que teve seus estudos voltados as relac;oes entre civilizac;ao e fronteira, 

descreve sobre o imperio chines e romano, mostrando a complexidade no que 

concerne aos fundamentos culturais e sociais que conduziram as concepc;oes 

politicas de fronteira. Ensina que para essa civilizac;ao, esse imperio, o sentido que 

se deu a fronteira foi de limite de civilizac;ao. Mas especificadamente quanto aos 

chineses do norte, houve esforc;os no sentido de cristalizar a fronteira por meio de 

suas gigantescas e rfgidas muralhas. De outro lado, os romanos, entendiam que a 

fixac;ao de fronteiras limitaria a dilac;ao de seus domfnios e desta forma nao lhes 

interessava. A busca de tal rigidez, que era quista pelos chineses, proclamava a 

vontade de excluir os povos que eram por eles considerados barbaros, os quais nao 

queriam absorver. 

Ja numa leitura moderna, ha um consenso doutrinario, em que a fronteira 

demarcada e delimitada tornou-se imprescindfvel, pois o Estado inicialmente 

precisou se impor, lanc;ando assim as bases de sua soberania territorial. Essa leitura 

de fronteira partiu de uma concepc;ao moderna de fronteira, como limite dos Estados 

nacionais. Logo, nota-se que essa relac;ao entre soberania territorial e limite nao foi 

algo imediato, pois, como por exemplo, no mundo feudal os fundamentos que 

embasavam o poder dos reis sobre o reino nao eram do tipo nacional, mas sim 

feudal. (STEIMNA; MACHADO, 2002). 

Pode-se observar que as fronteiras nao servem para um unico prop6sito, 

possuindo assim varias func;oes, desde o controle do espac;o a defesa da soberania, 

assim citam-se algumas func;oes classificadas pela doutrina: 

a) a fun9ao legitima, onde a fronteira delimita o perimetro institucional 
formal, representada pela circunfen9ncia do territ6rio do Estado onde o 
sistema politico exerce autoridade; b) a fun9ao fiscal, que habilita o Estado 
a proteger sua economia contra a competi9ao estrangeira; c) a fun9ao 
controle, que atua como filtro ja que esta destinado a administrar o acesso 
de pessoas, de mercadorias e demais circula96es entre paises; d) a fun9ao 
militar, que enfatiza o limite como papel de defesa da soberania nacional e, 
e) a fun9ao ideol6gica, caracterizada pela representatividade da 
diferencia9ao entre sistemas politicos-ideol6gicos. (GUICHONNET; 
RAFFESTIN, 197 4, citado por MAX, 2008) 

As fronteiras nao podem ser vistas como um obstaculo, mas sim como um 

"mecanisme que resulta de toda e qualquer ac;ao nesse territ6rio. A fronteira e 

invariavel em termos estruturais. Grac;as a ela, o capitalismo evolui, separa, 
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diferencia, regula. A fronteira e multipla em suas fungoes, em seu significado." 

(COURLET, 1994). 

Pela arbitragem ou pelo acordo direto, sem derramar uma s6 gota de 
sangue, os diplomatas brasileiros estabeleceram as nossas fronteiras com 
base em documenta9ao cartografica, na hist6ria e no principia do "uti 
possidetis", ou direito de posse, consagrado no Tratado de Madri. 
(FRONTEIRAS e Limites do Brasil, 2010). 

No Brasil, a fronteira vern positivada na Constituigao da Republica, como 

bern da Uniao, em que existe a previsao de fronteira com a determinagao de uma 

faixa, a qual se estendera por toda a extensao territorial em que houver limites com 

outros paises. Assim, de acordo com a Constituigao (BRASIL, 1988), em seu artigo 

20, § 2° e designada faixa de fronteira, "A faixa de ate cento e cinqOenta quilometros 

de largura, ao Iongo das fronteiras terrestres, ( ... )" sendo que a Constituigao tambem 

a considera como "fundamental para defesa do territ6rio nacional". 

Na pratica, a cria9ao de uma Faixa de Fronteira, estabelecida atualmente 
em 150km de largura paralela a linha divis6ria terrestre do territ6rio 
nacional, foi motivada por ser esta uma area estrategica para a seguran9a 
nacional, resultante de uma politica que deu enfase a concep9ao de 
fronteira como sendo uma pe9a fundamental para a defesa, com 
caracterfsticas de imposi9ao de barreiras as amea9as externas e 
estabelecimento de limites nas rela96es com os pafses vizinhos. 
(GADELHA; COSTA, 2007). 

Antes disso, no governo de Dom Pedro II, a largura da faixa de fronteira 

media 66 quilometros ou dez leguas. Desde aquela epoca a largura vern 

modificando de extensao, sendo "primeiramente para 100 quilometros e nos a nos 

trinta para 150, permanecendo ate hoje. A Constituigao de 1988 avalizou essa 

disposigao, que manteve o ideal focado na seguranga territorial." (BRASIL, 201 Ob, p. 

17). Nesse mesmo ensinamento Adiala (2006, p. 06-07) tambem dispoe quanto a 
largura da faixa de fronteira, explicando o transcorrer dessas alteragoes: 

Desde 1890, com a cria9ao da lei n° 601, pela Republica, que dispunha 
sobre a utiliza9ao e propriedade de terras nas proximidades do limite 
internacional, mais especificamente sobre a concessao gratuita de terras 
devolutas em uma faixa de 66 km a partir do limite internacional [ ... ]. 
Atualmente vigora a Lei n°. 6.634, de 2/05/1979 que institui a faixa de 
fronteira internacional brasileira, com a largura de 150Km, respeitadas as 
divis6rias municipais cortadas por esse polfgono [ ... ]. 

Ja Martin (citado por MOTA, 2010, p. 20) traz a definigao de fronteira 

"enquanto Iugar em que se realizam os contatos com o exterior, isto e, onde duas 

comunidades politicas se encontram." 
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Ao ser tomada como ,zona/regiao", entendemos que a fronteira revela sua 
dimensao integradora e social, ja que os sujeitos que nela vivem podem 
relacionar-se e estabelecer trocas de diferentes ordens: sociais, 
economicas, culturais, linguisticas, etc. Assim reconhecida, a fronteira 
revela a possibilidade de mobilidade, de cantata, de integra9ao; que se da 
em distintas esferas. 
Nao obstante, na regiao fronteiri9a, o cantata esta sujeito aos obstaculos 
juridicos ou fisicos que surgem como barreiras contrarias a circula9ao. 
(MOTA, 2010, p. 20). 

A fronteira acima de tudo mostra-se como uma forma de integralizagao de 

povos, com trocas relacionadas ao social, a cultura, dentre outras. A grande 

dimensao das fronteiras e urn dos meios das comunidades alcangarem o 

desenvolvimento, compartilhando informagoes e circulagao de mercadorias, servigos 

etc. 

Quanto a essa dimensao das fronteiras, conforme dados publicados pela 

assessoria da Secretaria de Seguranga Publica do Estado do Mato Grosso 

(CUIABANO, 2009), obtidos por meio do IBGE do anode 2008, o Estado brasileiro 

tern uma faixa de fronteira com uma extensao de aproximadamente 16.886 

quilometros, sendo de 150 quilometros de largura. lnforma ainda que essa fronteira 

que tambem e continental, abrange 11 Estados da federagao, correspondente a 27% 

do territ6rio brasileiro. De toda essa extensao, o Brasil e fronteirigo com 10 paises, 

sendo urn total aproximado de 9.523 quilometros de lagos, canais e rios e, 7.363 

quilometros de linha seca. 

Com relagao as areas fronteiric;as, atualmente a base territorial das agoes do 

Governo Federal para a faixa de fronteira estabelece como areas de planejamento 

tres grandes arcos [ ... ] (BRASIL, 201 Ob, p. 17), sendo que a abarcada pela regiao 

sui do Brasil, e chamada de Arco Sui, podendo-se observar na figura 1: 
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FIGURA 1: ARCO SUL E SUB-REGIOES DA FAIXA DE FRONTEIRA 

FONTE: (BRASIL, 2005b; p. 53) 

0 Arco Sui compreende a Faixa de Fronteira dos Estados do Parana, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sui, correspondente a area mais meridional do 
pais. Embora com importantes diferencia~oes. intra-regionais, trata-se do 
espa~o com a mais intensa influencia do legado s6cio-economico e cultural 
europeu ao Iongo da faixa, e aquele mais intensamente afetado pela 
dinamica transfronteiri~a decorrente do projeto de integra~ao economica 
promovida pelo Mercosul. Sua diferencia~o interna exige a distin~o de 
pelo menos tres sub-regioes principais: o Portal do Parana, no Noroeste 
paranaense; os Vales Coloniais Sulinos, subdivididos em tres segmentos, 
Sudoeste do Parana, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande 
do Sui; e o segmento de fronteira da Mesorregiao Metade Sui do Rio 
Grande do Sui (segmento de fronteira conhecido culturalmente como 
Campanha Gaucha). (BRASIL, 2005, p. 59). 

"Outro aspecto interessante, e talvez o rna is · significative, revela que esta 

regiao e extremamente afetada pela dinamica transfronteiric;a, decorrente do projeto 

de integrac;ao economica promovida pelo Mercosul." (BRASIL, 2005b ). 

De acordo com o programa de desenvolvimento da faixa de fronteira 

(BRASIL, 2011 a), o Brasil reune 588 municipios na zona de fronteira, dos quais 

abarcam aproximadamente 1 0 mil hoes de habitantes. Essas cidades sao uma porta 

de saida e entrada de pessoas e bens que podem de alguma forma comprometer a 

seguranc;a nacional. Essa disposic;ao de municipios e sua abrangencia podem ser 

observadas conforme a seguinte figura 2 (BRASIL, 2011 b): 



FIGURA 2: AREA DE ABRANGENCIA 

Munlcfplo 

- na linha de fi"Oflfeira 

parefal ou total mente na fa~xa 

Sede (em rela9io ao l:imite intallc1Ci:ortal) 
• na linha de frooteira 

o , a menO$ de 150'Km 
o a maisde 100 Km 

D Faixa de Fronteira 

FONTE: Ministerio da lntegrac;ao Nacional 
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Nota-se a grande dimensao do complexo fronteiric;o, reunindo centenas de 

municipio, e sendo observado. na figura 2, demonstrativa, que na sua grande maioria 

estao localizados na faixa de fronteira no sui do pais, em especial no Estado do 

Parana, envolvendo o pais vizinho do Paraguai e da Argentina. 

3.1.3 Seguranc;a e Fronteiras 

Nao se pode deixar de lado que assim como a evoluc;ao que nasce ou vern 

por meio das fronteiras, dadas como relac;oes tradicionais, a qual se pode dizer que 

sempre existiram, como consumo, familia, lazer, novas questoes e problemas 

tambem surgem ou aumentam nas fronteiras, como o contrabando de armas, o 

descaminho, o trafico de drogas, a violencia, dentre outros problemas antigos. 

Cuiabano (2009), de forma muito acertada, descreve que "essas fronteiras 

do Brasil com paises sul-americanos constituem vias de entrada e saida de bens 

que afetam profundamente a situac;ao da seguranc;a publica nacional". 

Desta forma, a seguranc;a de fronteira e realmente urn desafio, maior ainda 

para os paises com extensao territorial consideravel como e o caso do Brasil. Os 

paises procuram definir as politicas publicas de seguranc;a publica e de soberania na 

regiao de fronteira, todavia, em contrapartida, por interesses geralmente financeiros, 
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tambem redes de contraventores e criminosos se organizam e se estruturam numa 

rede de a9oes visando burlar a fiscalizaQao, a9oes e opera9oes policiais. 

A seguran<;a na faixa de fronteira e obtida por meio de a<;oes pr6prias das 
For<;as Armadas e dos 6rgaos de seguran<;a, conforme determina<;ao 
constitucional. A seguran<;a contribui para o desenvolvimento ao cooperar 
efetivamente com a<;oes decorrentes da missao atribuida as For<;as 
Armadas pela Constitui<;ao Federal. As tres for<;as armadas o texto 
constitucional indica que lhes cabe, tambem, cooperar com o 
desenvolvimento nacional e a defesa civil. (BRASIL, 2010b, p. 33). 

0 governo federal preocupado com a seguran9a das areas de fronteira, por 

meio da Senasp (Secretaria nacional de Seguran9a Publica) pelo projeto Pronasci 

(Programa Nacional de Seguran9a com Cidadania), utilizando a For9a Nacional, 

busca incrementar a seguran9a da regiao com bases m6veis de trabalho, nas a9oes 

de oficio, com suporte aereo e fluvial para as a9oes itinerantes do Pefron 

(Policiamento Especializado de Fronteira), novas alternativas tecnol6gicas para 

integra9ao das comunicaQoes, entre outras a9oes. 0 Pefron tern como objetivo: 

criar grupos policiais em 11 Estados da federa<;ao para atuar de forma 
preventiva e repressiva nas regioes de fronteira e divisas, dentro de suas 
atribui<;oes, no controle aos crimes tipicos da regiao, por meio de a<;oes 
preventivas e itinerantes. 
As unidades do Pefron serao compostas por policiais militares e civis, 
dentro das atribui<;oes constitucionais de cada 6rgao, subordinadas as 
Secretarias de Seguran<;a Publica de cada urn dos 11 Estados 
contemplados pelo projeto, podendo admitir bombeiros militares e peritos 
criminais. (CUIABANO, 2009). 

Logo, o Pefron vern tentar combater por meio dos Estados membros, os 

diversos tipos criminosos que se proliferam em regioes de fronteira. Todavia, para o 

crime organizado as fronteiras tern mero aspecto formal, nao passando de uma 

barreira a ser transposta, enquanto o Estado encontra dificuldades legais e 

burocraticas para transpor tais barreiras, 

0 Policiamento Especializado em Fronteiras foi desenvolvido para combater 
os crimes caracteristicos das fronteiras, como o contrabando de armas e 
muni<;6es, o narcotratico, a explora<;ao de madeira, trafico de pessoas, o 
furta e roubo, especialmente, de veiculos. 
Com o projeto, o Ministerio da Justi<;a visa a fortalecer as policias dos 
Estados que fazem divisa com outros paises criando grupos especializados 
para atuarem de forma preventiva e repressiva nos limites desses estados, 
com equipamentos adequados ao terreno e apoiados por informa<;oes de 
inteligencia das Policias Federal, Rodoviaria Federal e a For<;a Nacional de 
Seguran<;a Publica. (BRASIL, 2010c). 

Conforme assevera Robinson (2001, p. 14-17) quanta ao tema: 
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Hoje, os satelites, aparelhos de fax, telefone celular, a Internet e o e-mail 
permitem-nos enviar nossas vozes, imagens e ideias e dinheiro a 
velocidade da luz. 0 planeta reduziu-se ao tamanho de uma tela de 
computador e as fronteiras artificiais que certa vez chamamos de na96es, 
para todos os efeitos come9aram a evaporar. Parece clara que essas 
fronteiras terao pouco au nenhum prop6sito, a exce9ao o da nostalgia e, 
talvez, o de recontar a hist6ria. Para o crime organizado transnacional, eles 
ja se tornaram entidades inexistentes. 
E uma afirma9ao de soberania municipal, estadual, de condado, provincia, 
federal e, portanto, confinada por or9amentos e fronteiras, que constituem 
ambos defini96es de soberania. Como resultado, o Estado acaba por ter 
fronteiras que tern de ser respeitadas, sem dispor nem da autoridade, nem 
do dinheiro, para ultrapassa-las, enquanto as criminosos criam riqueza ao 
funcionarem propositadamente alem do alcance da soberania. 

Mesmo assim, a clara delimitagao das fronteiras nao deixa de ter urn 

importante papel como setor primario de prevengao, contengao e repressao de 

ilicitos, e a presenga estatal por meio de seus agentes publicos e primordial, devido 

a influemcia dos ilicitos transnacionais na seguranga nacional. 

Sob a perspectiva da defesa, as iniciativas levadas a efeito na faixa de 
fronteira com vistas ao desenvolvimento constituem fator de seguran9a, 
mesmo que, ao aplica-las, o politico au o gestor nao tenha em mente essa 
finalidade subjacente. Trata-se de uma rela9ao intrfnseca, indissociavel, que 
se caracteriza na medida em que tensoes sociais sao mitigadas por 
conseqOencia da melhoria da qualidade de vida das populav6es, tanto as 
nacionais quanta as estrangeiras localizadas no entorno e que tambem se 
beneficiam, gerando urn clima de paz e integra9ao regional crescente. 
(BRASIL, 2010b, p. 33). 

0 Brasil idealizou no decorrer de sua hist6ria, no seu pensamento 

estrategico, duas finalidades para a faixa de fronteira, sendo uma a seguranga e a 

outra o desenvolvimento. Assim essas duas finalidades se complementam, 

trabalhando com o objetivo de orientar a agao do Estado, sendo com maior 

relevancia e empenho em locais mais distantes dos grandes centros urbanos, como 

e o caso das agoes nas cidades-Gemeas, pois estas regioes possuem 

caracteristicas diferenciadas das demais regioes. (BRASIL, 201 Ob, p. 33). 

Dentro deste contexto, a Politica de Defesa Nacional possui algumas 

diretrizes voltadas especificamente as areas de fronteira, se traduzindo em diversas 

agoes, que podem ser citadas como: 

o Programa Calha Norte; o Projeto Rondon, as opera96es de combate ao 
desmatamento; a "colonizavao" empreendida pelos pelotoes especiais de 
fronteira do Exercito na AmazOnia; o Correia Aereo Nacional da 
Aeronautica; a assistencia hospitalar par meio de navios da Marinha; as 
projetos nacionais de infraestrutura em estradas, portos, pontes, aeroportos 
e ferrovias; os projetos de regularizavao fundiaria; a coopera9ao com a 
defesa civil; as a96es cfvico-sociais e outras advindas da coopera9ao com 
setores governamentais. (BRASIL, 201 Ob, p. 33). 
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Assim, nota-se que alguns projetos estao sendo ou foram desenvolvimento, 

todavia, mais que isso deve ser feito, e necessaria o investimento em infraestrutura 

em sede policial, seguranc;a publica, nao s6 em recursos humanos, mas 

especificamente em tecnologia de ponta, em projetos que realmente valham e 

produzam resultados esperados pelo Estado e sociedade. 

0 Decreta n° 7.496, de 08 de junho de 2011, instituiu o Plano Estrategico de 

Fronteiras, o qual tera a finalidade de combater e prevenir a criminalidade 

transnacional nas fronteiras do Brasil, dispondo em seu artigo primeiro e artigo 

quinto que: 

Art. 1° Fica instituido o Plano Estrategico de Fronteiras para o fortalecimento 
da preven9ao, controle, fiscaliza9ao e repressao dos delitos transfronteiri9os 
e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira. 
Art. 5o As a96es do Plano Estrategico de Fronteiras serao implementadas 
por meio de: 
I - Gabinetes de Gestao lntegrada de Fronteira - GGIF; e 
II- Centro de Opera96es Conjuntas- COC. (BRASIL, 2011f). 

Quanta a esse projeto, medidas ja foram e ainda estao sendo desenvolvidas 

pelo Parana. Conforme dados da Secretaria da Seguranc;a Publica do Estado do 

Parana 

Urn dos principais desafios da seguran9a publica estadual e a complexidade 
territorial devido a extensao da fronteira na regiao Oeste paranaense, que 
atinge 139 municipios. 0 secretario afirmou que a96es importantes estao 
sendo executadas para essas areas, como a cria9ao de urn batalhao de 
fronteira e a implanta9ao do Gabinete de Gestao lntegrada de fronteira. 
"Vamos fazer urn grande cinturao de prote9ao. Temos que impedir que o 
trafico de drogas, armas e muni96es atinjam o Estado", disse. (PARANA, 
2011b). 

Esse Gabinete de Gestao lntegrada de Fronteira, conhecido tambem como 

GGIF, ja teve sua instalac;ao na cidade de Foz do lguac;u e sera urn forte instrumento 

de integrac;ao das forc;as da seguranc;a publica e uma forte arma contra o crime 

organizado na fronteira. Assim, Valiente (2011 ), em materia escrita a Gazeta do 

lguac;u, informa: 

0 secretario da Seguran9a Publica, Reinaldo de Almeida Cesar, comandou 
nesta segunda-feira (6) a reuniao ordinaria do Gabinete de Gestao 
lntegrada de Fronteira (GGIFron), em Foz do lgua9u, para organiza9ao da 
for9a-tarefa de combate ao crime na regiao. lnstalado no fim de abril, o 
GGIFron e integrado por representantes das for9as de seguran9a e tern o 
objetivo de planejar, coordenar e executar a96es policiais de combate ao 
crime organizado e ao trafico de drogas e armas nas fronteiras do Parana 
com a Argentina e o Paraguai. 
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0 Geoprocessamento, conhecido como o Mapa do Crime, conforme materia 

divulgada pela Secretaria da Seguranga Publica do Parana, foi langado no ano de 

2004, e considerado uma das mais modernas ferramentas na prevengao e 

repressao da criminalidade no Estado. 

Esse sistema, desenvolvido par tecnicos paranaenses, acompanha quase 
que em tempo real todas as ocorrencias registradas pelas policias Civil e 
Militar gerando urn mapa onde e possivel visualizar onde e quando os 
crimes acontecem no Estado. 
E atraves deste mapa que as policias tra9am estrategias pontuais e 
eficientes de combate a determinados tipos de crime e nos horarios que 
eles mais acontecem. E tambem atraves desta ferramenta que o 
governador do Estado e o secretario da Seguran9a podem cobrar agilidade, 
eficiencia e resultado dos chefes de policia de cada area. (PARANA, 
2011a). 

Essa e mais uma das varias propostas e projetos ja desenvolvidos que 

contribuem para a consolidagao de dados fidedignos em relagao aos crimes 

praticados nas regioes de fronteiras do Parana com outros paises. As fronteiras 

devem ser dotadas de grande atengao por parte desses processos de combate ao 

crime, pois sao por elas que o crime organizado se fortalece e se prolifera. 

3.2 FRONTEIRAS DO SUDOESTE UM CASO PREOCUPANTE 

As rodovias da regiao sudoeste paranaense, PR 163, PR 182 e PR 483, sao 

o principal elo de ligagao do Paraguai e da fronteira sudoestina, limftrofe a provincia 

de Missiones na Argentina, com os demais Estados do sui do pais. 0 fluxo de 

veiculos de passageiros e de cargas nestas rodovias e acentuado, bern como o fluxo 

que passa pelas aduanas, em especial a de Ciudad del Este, consoante assevera 

Robinson (2001, p.13): 

A exce9ao das drogas. Tres toneladas de cocaina passam par Ciudad del 
Este todo mes a caminho da Europa, America do Norte e Africa do Sui. A 
heroina colombiana tambem chega. A maconha, plantada no Paraguai, e 
contrabandeada para o Brasil e a Argentina, enquanto os produtos quimicos 
necessarios para refinar a cocaina sao contrabandeados da Argentina para 
Ciudad. Embora "contrabandeado", possa nao ser a palavra certa, porque 
de 1.500 a duas mil carretas cruzam a ponte em ambas as dire96es todo 
mes e raramente alguma delas chega ser parada. 

Ciudad del Este, importante e principal polo comercial do Paraguai, que por 

caracteristicas pr6prias de diversidade etnica e cultural, com uma movimentagao 

intensa de "compristas", passando a ponte da amizade diariamente, dentro desta 
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populagao flutuante infiltram-se criminosos e contraventores, irradiando 

preocupagao para a seguranga publica de todo entorno, conforme assevera 

Robinson (2001, p. 14): 

Atualmente, Ciudad del Este nao e apenas o mercado negro mais 
importante do continents, mas tambem a cidade com o terceiro maior 
volume de transa96es em dinheiro vivo, somente atras de Hong Kong e 
Miami. Produtos de grife falsificados, dinheiro falso, passaportes falsos, CDs 
pirateados, software pirateado, carros roubados, drogas, lavagem de 
dinheiro e comercio de armas fazem com que Ciudad del Este movimente 
entre doze e quatorze bilhoes de d61ares par ano.Em contrasts, o PIB oficial 
do Paraguai e de apenas nove bilhOes de d61ares. 

A AMSOP (Associagao dos Municipios do Sudoeste do Parana), que 

representa os 42 (quarenta e dois) municipios do sudoeste, ao estabelecer as 

diretrizes e metas das mais diversas areas e setores da economia regional, 

demonstrou tal preocupagao fronteiriga. Estabeleceu como pleitos e melhorias na 

Seguranga Publica, nas reivindicagoes enderegadas aos governos federal e estadual 

no documento denominado "Carta do Sudoeste" (PARANA, 2011) as seguintes 

medidas: 

Consolidavao do Batalhao da Polfcia Militar de Francisco Beltrao; a cria9ao 
de companhias da Polfcia Militar; o apoio para instala9ao da Polfcia Federal; 
a liberavoes alfandegarias de cargas em Capanema e Santo Antonio do 
Sudoeste; e o aumento dos efetivos das Polfcias Militar e Civil. (PARANA, 
2011). 

A regiao sudoeste atualmente possui duas cidades consolidadas como p61os 

regionais de diversas especialidades e servigos publicos, Pato Branco e Francisco 

Beltrao, onde estao sediados 6rgaos da administragao publica federal e estadual, 

atendendo as duas microrregioes, sendo que a inexistencia de urn Departamento de 

Policia Federal na regiao acarreta uma serie de problemas quando da necessidade 

de atuagao dos 6rgaos de repressao aos crimes transnacionais, cuja competencia 

de policia judiciaria e exclusiva da Policia Federal. Frisa-se que a regional de 

Francisco Beltrao e atendida pelo Departamento de Policia Federal de Cascavel, a 

qual se encontra a aproximadamente 179 quilometros, e os municipios da regional 

de Pato Branco sao atendidos pelo Departamento de Policia Federal de Guarapuava 

aproximadamente 188 quilometros, apesar de existir urn Departamento de Policia 

Federal na cidade de Dionisio Cerqueira,SC, esta somente atende o oeste 

catarinense. 
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Neste contexto, a Policia Militar tern assumido a repressao a tais delitos, 

refletidos pelas apreensoes e prisoes, devido a ausencia do Departamento de 

Polfcia Federal na regiao e ao numero insuficiente de Policiais Rodoviarios Federais 

nos diversos postos da regiao, neste sentido Valla (2004, p.84) cita: 

No entendimento do Desembargador Alvaro Lazarrini, ao comentar a atual 
Carta Magna, em seu estudo denominado "Da Seguranga Publica na 
Constituigao de 1988", no tocante a Polfcia Militar, nao apenas cabe a esta 
o exercfcio da polfcia ostensiva, como tambem, uma "competencia residual", 
decorrente de sua extensa competencia na preservagao da ordem publica, 
na qual esta englobada: [ ... ] a competencia especffica dos demais 6rgaos 
policiais, no caso de falencia operacional deles, ao exemplo de greves ou 
outras causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta 
de suas atribuigoes. 

Cada regiao possui caracteristicas e condicionantes pr6prias, que 

influenciam a seguranc;a publica e que devem ser observadas quando do 

planejamento e emprego do policiamento. "0 combate ao crime, como o 

conhecemos hoje, e urn remedio local para soluc;oes locais". (ROBINSON, 2001, 

p.17). 

Neste entendimento, Valla (2004, p. 188, grifo nosso) certifica: 

A descentralizagao operacional supoe diretrizes e ordens claras e 
delegagao real de autoridade. Em outras palavras, e o escalonamento da 
autoridade compatfvel com a respectiva responsabilidade territorial, 
objetivando, de urn lado, o melhor aproveitamento potencial do homem e, 
de outro, a redugao da burocracia. 

Na identificac;ao dos municfpios constantes na faixa de fronteira, percebe-se 

urn adensamento e proximidade de cidades nos Estados da regiao sui em especial 

no Parana e Santa Catarina, percebendo-se pouco adensamento nas demais 

regioes do pais, como demonstrado na figura 2. 

Pela demonstrac;ao ilustrativa ja citada (figura 2), verifica-se que o sudoeste 

do Parana abarca uma boa quantidade de cidades a menos de 150 km em relac;ao 

ao limite internacional, ou seja, dentro da faixa de fronteira. Nao se pode deixar de 

considerar que o sudoeste tambem possui as chamadas cidades-gemeas, as 

cidades de Barracao (sudoeste/PR) - Dionisio Cerqueira (SC) - Bernardo de 

lrigoyen (Argentina), as quais permitem transposic;oes de fronteira sem qualquer 

formalidade legal, dificultando a fiscalizac;ao e demonstrando a fragilidade da 

seguranc;a. 
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3.2.1 Relagao territorial e criminalidade transnacional 

0 Estado do Parana tern uma imensa malha rodoviaria, e e ponte de 

passagem obrigat6rio daqueles que buscam a Argentina e o Paraguai para compras 

e entretenimento. As cataratas do lguagu, a usina hidreletrica de ltaipu e o parque 

nacional do lguagu, contribuem para atrair turistas e visitantes. As suas fronteiras 

fazem com que o normal se torne alga acima disso, pais acarretam a consequente 

passagem pelo Estado aumentando ainda mais a atragao e circulagao de pessoas e 

vefculos. 

Em seus mais de 23.000km de fronteiras, o Brasil dispoe de tres triplices 
fronteiras- ou seja, regioes limitrofes com mais de urn pais. Embora muitas 
delas sejam praticamente inacessiveis e impenetraveis (como a fronteira 
Brasii-Suriname-Guiana Francesa), a questao que se abre e por que a 
urbanizada e acessivel Triplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai 
(doravante TF) tern se tornado urn assunto tao controverso e permeado por 
amplos debates. Talvez urn dos motivos que fa9a a TF objeto de amplas 
discussoes nos estudos de seguran9a e crime transnacional seja 
justamente o fato dela ser amplamente acessivel e com alto grau de 
permeabilidade, composta por uma ampla diversidade etnica e comercial. 
(FERREIRA, 2010, p. 02). 

Em especifico, quanta ao sudoeste do Parana, que tern fronteira com a 

Argentina e proximidade ao Paraguai, assim como possui divisa com o Estado de 

Santa Catarina, transforma-se em urn grande corredor de passagem, seja de acesso 

aqueles pafses, seja de retorno para a regiao sui do Brasil. 

Parana e uma porta de entrada para armas e muni96es - a prisao de Adriel 
e uma prova disso - a fronteira com a Argentina e com o Paraguai sao 
extremamente permeaveis e o controle e falho. As principais rotas Paraguai
Foz atraves da BR-277, fronteira sudoeste Argentina entre outras. 
(PIMENTA, 2006, p. 80-81). 

A malha viaria utilizada pode ser visualizada por meio do mapa (Figura 3) 

disponibilizado pela P/3 do 3° BPM, mostrando as rodovias e os pontes indicatives 

de convergencia de transite nas aduanas, nos postos de bloqueio de delimitagao 

regional e barreiras fitossanitarias. 
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FIGURA 3: MAPA SUDOESTE COM PONTOS DE BLOQUEIO, ADUANAS E BARREIRAS 
FITOSSANITARIAS 

FONTE: P/3- 3° BPM 

Este assunto tambem foi tema do relat6rio da comissao parlamentar de 

inquerito para investigar as organizac;oes criminosas do trafico de armas, sendo 

demonstradas as principais rotas do crime: 

As rodovias BR-060, 163, 262 sao muito utilizadas para esse ilicito. 0 
Parana faz parte da triplice fronteira Argentina, Brasil e Paraguai. A cidade 
de Foz do lgua~u e centro de varias atividades do CO, em particular a do 
contrabando de armas. As principais rodovias utilizadas sao as BR-153, 277 
e 369. A BR-277, que liga Foz do lgua~u a Paranagua, favorece o trafico 
pela existencia do porto que oferece franquias aduaneiras ao Paraguai. 
As arm as adentram no Brasil pel as cidades de Uruguaiana, Quarai, 
Santana do Livramento e Chui e sao basicamente transportadas pelas 
rodovias BR -290, 153, 116 e 101. (PIMENTA, 2006, p. 289). 

Oeste modo, nao s6 o desenvolvimento se alastra na regiao oeste e 

sudoeste, mas tambem a criminalidade, por meio do crime organizado que se 

abastece de todas essas possibilidades com o grande numero de rotas e cidades, 

que se transformam em urn instrumento de entrada e sa ida do crime. 

Da reflexao, analise e constatac;ao dos fatos reais, conclui-se que o crime 

organizado tern transposto os limites territoriais, buscando pelas fronteiras seus 

principais insumos, armas e drogas, assim como a passagem de veiculos e cargas 

produtos de roubo e furta no Brasil. Logo, a preocupa~o com urn melhor controle e 

vigilancia das fronteiras aumenta a cada dia, tendo em vista tambem as dimensoes 

gigantes que o Brasil possui em faixa de fronteira, vizinhando com o Uruguai, 
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Argentina, Paraguai, Bolivia, Colombia, Venezuela, Peru, Suriname, Guiana 

Francesa e Guiana, num total de 571 municipios fronteiri~os. (BRASIL, 2009-2010). 

A regiao da Triplice Fronteira na America do Sui e formada pelas cidades 
de Foz do lgua~u, no Brasil; Porto lgua~u, na Argentina; e Cidade do Leste, 
no Paraguai. As cidades localizam-se no ponto de encontro dos rios Parana 
e lgua~u. 0 rio Parana separa Cidade do Leste de Foz do lgua~u- cidades 
que sao interligadas pela Ponte da Amizade. Ja Foz do lgua~u e Porto 
lgua~u sao separadas pelo rio lgua~u, mas ligadas pela Ponte Tancredo 
Neves, ou, como conhecida popularmente, a Ponte da Fraternidade. A area 
e destacada par varios paises como ponto estrategico para a~oes ilicitas 
que financiam desde traficantes de drogas ate terroristas. Atraves dos 
noticiarios, n6s certamente ja observamos a ocorrencia de fatos na regiao 
fronteiri~a entre Brasil, Argentina e Paraguai que alertam para a sua 
importancia estrategica. Praticas ilicitas que se desenvolvem na regiao: 
contrabando, trafico de drogas, trafico de armas, trafico de pessoas, trafico 
de 6rgaos, crime organizado, terrorismo etc. (SEGURAN<;A na regiao da 
triplice fronteira, 2008, p. 01 ). 

A lucratividade obtida no trafico de drogas e outro atrativo do crime 

organizado, tendo em vista que o volume financeiro movimentado pelo trafico de 

drogas na economia mundial e na America Latina assume cifras surpreendentes, 

conforme atesta Robinson (2001, p. 15). 

0 segundo maior produto de exporta~ao da America Latina e a cocaina. Ela 
responde par 8% do PIB da Colombia e cerca da metade disso no Peru e na 
Bolivia. Estima-se que o setor empregue quinhentas mil pessoas, cobrindo 
todos os aspectos do neg6cio, da planta~ao a produ~ao, distribui~ao e 
servi~os financeiros. 

Logo, o sudoeste do Parana, devido as suas peculiaridades e proximidade 

de paises vizinhos, torna-se uma area de preocupa~ao devido as facilidades que 

sao encontradas para o cometimento de crimes transnacionais, entrando ai uma 

gama de viola~oes penais, desde o contrabando, roubo e envio de veiculos e cargas 

roubadas, ao trafico internacional de armas e drogas. 

A facilidade de contrabando na regiao e fundada em varios fatores, mas o 
que mais favorece a pratica e a geografia do local, caracterizada par 
apresentar grande rede aeroportuaria, portuaria e viaria. Os tres tipos de 
trafico que mais geram lucratividade no mundo estao presentes nessa 
regiao: armas, drogas e pessoas. 0 dado aumenta a importancia concedida 
a regiao, tanto da perspectiva da manuten~ao da integridade territorial 
nacional de cada pais quanta do ponto de vista da movimenta~ao 
economica que as atividades ilicitas proporcionam. (SEGURAN<;A na 
regiao da triplice fronteira, 2008, p. 01 ). 

Outro atrativo para o crime organizado se desenvolver na fronteira sao as 

chamadas cidades-gemeas, e como bern esclarece o Ministerio da lntegra~ao 

Nacional, essas cidades "servem de porta de entrada de produtos ilicitos de diversas 
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naturezas e de saida de recursos naturais e minerais, explorados sem controle e 

ilegalmente, gerando danos ao meio ambiente." (BRASIL, 201 Ob, p. 21 ). 

Para entender essas cidades-gemeas, o Ministerio da Integral Nacional 

. descreve que: 

Para entender-se o conceito de cidade-gemea e importante ter a noc,tao de 
zona de fronteira. Em linhas gerais, a zona de fronteira e composta pelas 
'faixas' territoriais de cada lado do limite internacional, caracterizadas por 
interac,toes que, embora internacionais, criam urn meio geografico proprio de 
fronteira, apenas perceptive! na escala local/regional das interac,toes 
transfronteiric,tas. (BRASIL, 201 Ob, p. 21 }. 

Desta forma, conclui-se que as cidades-gemeas sao cidades fronteiri9as que 

estao localizadas dentro da zona de fronteira, conseqOentemente na faixa de 

fronteira e que apenas sao separadas pelo limite internacional, como acontece, par 

exemplo, com Dionisio Cerqueira (SC) - Barracao (PR) - Bernardo de lrigoyen 

(Argentina). 

0 esquema (figura 4) a seguir, elaborado pelo Ministerio da lntegra9ao 

Nacional, ilustra de forma clara e objetiva o conceito de cidade-gemea. 

FIGURA 4: FOTO AEREA DA TRiPLICE FRONTEIRA 

FONTE: (GAZETA DO POVO, 2011b}. 
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Percebe-se que nessas cidades tidas como gemeas, a livre circulagao e 

not6ria, ha uma grande vulnerabilidade por se tratar de area urbana e de divisa 

seca, ponto que esta ao lado da criminalidade quando se fala em crimes 

transnacionais, pais acabam se utilizando dessas vias e rotas frageis, para muitas 

vezes desviarem-se de fiscalizagoes e postos policiais. 

Essa realidade das cidades-gemeas ja vinha sendo apontada, como ocorreu 

no Relat6rio da Comissao Parlamentar de lnquerito, que foi destinada a investigar o 

trafico de armas pelas organizagoes criminosas, em 2006, sendo relatado que essas 

cidades, ditas gemeas, possuem fronteiras com caminho livre e quase que sem 

fiscalizagao, o que revela urn ambiente propicio a atuagao do crime organizado. 

(PIMENTA, 2006, p. 95). 0 relator ainda explica que "calcula-se que existam cerca 

de 140 pontos de entrada de contrabando de arma no Brasil", dentre eles o relat6rio 

menciona os principais canais de acesso: 

Fronteira com a Argentina: Paso De Los Libres/Uruguaina (Centro De 
Redistribui9ao); Puerto lgua9u; Capanema; Pranchita, Santo Antonio do 
Sudoeste, Barracao; Encarnacion; Posadas. 
Fronteira com o Paraguai: Assun9ao; Ciudad Del Este/Foz Do lgua9u 
(Centro De Redistribui9ao); Pedro Juan Caballero/Ponta Para (Rota 
Tradicional); Bela Vista; Saito De Guaira/Guaira, Santa Helena, Mundo 
Novo; Lago De ltaipu; Cascavel, Umuarama E Curitiba (Centres De 
Redistribui9ao Para Rio De Janeiro E Sao Paulo); Puerto lgua9u; Toledo; 
Marechal Candido Rondon; Corumba; Campo Grande, Coronel Sapucaia, 
Sete Quedas, Paranhos, Mundo Novo; Bella Vista/Bela Vista. {PIMENTA, 
2005, p 394-395). 

0 Brasil, como ja pode ser observado, tern em suas fronteiras o comercio da 

ilegalidade e nao tanto a produgao propriamente dita, de produtos ilegais. 

lnstrumentalizam-se como porta de entrada e distribuigao de drogas, armas, 

munigoes, sendo transportado, dentre outras formas, pelas vias rodoviarias o 

transporte desses produtos. A criminalidade organizada aproveita-se da geografia e 

da porosidade das fronteiras brasileiras para praticar seus ilicitos. Assim: 

A participa9ao do Brasil nesse contexte nao parte do principia da produ9ao 
e da fixa9ao de urn cartel - ou seja, o primeiro passo da venda de uma 
droga ilicita em ambito internacional. 0 Brasil encaixa-se numa posi9ao 
logistica como rota de droga produzida na America do Sui para a 
distribui9ao mundial. Entender como foi construida a participa9ao do Brasil 
como meio logistico do narcotrafico leva a conhecer inumeros fatores que 
favoreceram esse r6tulo, tais como: geografia {dimensao continental), 
corrup9ao politica, contrabando, liga9ao com mafias (italiana, libanesa e 
japonesa, especialmente ), porosidade das fronteias (principal mente com 
Bolivia, ColOmbia, Peru, Argentina e Paraguai). (0 NARCOTRAFICO 
internacional e suas conexoes Brasileiras, 2008, p. 01 ). 
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Assim, fazendo urn paralelo da relagao territorial com a criminalidade 

transnacional, observa-se a existencia de uma intima relagao, sendo observado que 

o crime organizado se utiliza de varios meios e manobras citadas para se proliferar, 

aproveitando-se, desta forma, das fronteiras que possuem pouca fiscalizagao nas 

rodovias e das cidades-gemeas que possuem divisa seca, ou seja, apenas e tao 

somente uma rua, como demonstrado na figura 4, sendo livre de qualquer especie 

de fiscalizagao. 0 sudoeste, assim como todo o Estado do Parana, mostra-se 

vulneravel ao crime organizado, faltando instrumentos capazes de combater de 

forma efetiva o crime, como o uso da tecno!ogia em monitoramentos inteligentes. 

3.2.2 Atuagao do crime organizado nas fronteiras 

0 crime organizado tern grande atuagao nas fronteiras do Brasil, se 

revelando uma das preocupagoes do setor da seguranga publica. Quanta a esse 

tema, a Convengao das Nagoes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

promulgada pelo Decreta n° 5015, de 12 de margo de 2004, define em seu artigo 

segundo, item 'a' o conceito de grupo criminoso organizado, asseverando que: 

Para efeitos da presente Convenc;:ao, entende-se par: 
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de tres ou mais 
pessoas, existente ha algum tempo e atuando concertadamente com o 
prop6sito de cometer uma ou mais infrac;:oes graves ou enunciadas na 
presente Convenc;:ao, com a intenc;:ao de obter, direta ou indiretamente, um .. · 
beneficia econ6mico ou outro beneficia material; (BRASIL, 2004 ). 

Sposito (2004, p. 85-86) traduz ess·a terminologia de crime organizado numa 

visao mais s6cio-politica, e ainda, esmiuga o conceito de delitos transnacionais, 

explicando que: 

A ONU considera que o crime organizado transnacional destr6i as bases da 
ordem democratica e da seguranc;:a internacional, valores consagrados em 
sua Carta. 0 delito transnacional, delito transfronteiric;:o, nada mais e do que 
uma metafora juridica utilizada para conceituar uma ac;:ao ilicita cujos 
resultados extrapolam os limites territoriais de uma nac;:ao. Porem, a 
potencialidade ofensiva do delito ainda nao esta delimitada por qualquer 
diploma legal. 

Barbosa (2004), citado por GONCALVES (et al., 2010, p. 27) descreve que o 

crime organizado tern a faixa de fronteira como urn dos seus principais redutos, 

tendo em vista a grande rede de malha viaria, o fluxo gigante de veiculos de todos 

os tipos e a existencia de divisa seca urbana. Sua atuagao principal na faixa de 
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fronteira seria nas localidades com grande fluxo de comercio, fundamentando-se 

assim na quase que total falta de fiscalizagao, facilitando o desenvolvimento de 

atividades iHcitas. Uma dessas atividades iHcitas e o trafico de drogas: 

Presente em 11 Estados fronteiric;os da federac;ao. As estaUsticas apontam 
tambem que por ano no Brasil sao roubados ou furtados cerca de 400 mil 
veiculos e 150 mil cargas, que na grande maioria sao levados para fora do 
pais passando pelas fronteiras. 
Anualmente ocorrem tambem 25 mil apreens6es de entorpecentes e 80 mil 
apreens6es de armas de fogo. A maioria entra no Brasil por meio das 
fronteiras. 
Fora este impacto na situac;ao nacional da seguranc;a publica, as regi6es de 
fronteira sao caracterizadas tambem por serem altamente violentas. Uma 
analise comparativa do grau de incidencia de homicidios entre as regi6es 
dentro e fora da zona de fronteira no Brasil evidencia que os municipios 
com populac;ao ate 50 mil habitantes, localizados na zona de fronteira, 
possuem incidencia de homicidios maior que os localizados fora da zona de 
fronteira, segundo pesquisa realizada este ano pela Coordenac;ao de 
Pesquisa e Analise da lnformac;ao da Senasp. (CUIABANO, 2009). 

Outra atividade ilegal cometida pelas organizagoes criminosas envolvendo a 

faixa e de fronteira, e o roubo de veiculos e cargas, os quais em uma grande parte 

sao receptados fora do Brasil, tendo o corredor de acesso ao pais vizinho, pelas 

fronteiras e divisas secas vulneraveis entre elas pelo Parana. 

As fronteiras do Brasil com os outros paises da America Latina constituem 
vias de entrada e saida de bens que afetam profundamente a situac;ao 
nacional da seguranc;a publica. Por exemplo, no Brasil sao roubados ou 
furtados por ano aproximadamente 400.000 veiculos e 15.000 cargas e 
grande parte destes veiculos e cargas sao levados para fora do pais 
passando pelas fronteiras. Anualmente, ocorrem 125.000 apreens6es de 
entorpecentes e 80.000 apreens6es de armas de fogo e grande parte dos 
entorpecentes e armas de fogo apreendidas entra no Brasil por meio das 
fronteiras. Por fim, resta salientar que aproximadamente 33.000 pessoas 
desaparecem anualmente no Brasil e grande parte delas e levada para fora 
do Brasil por meio destas fronteiras. A tabela abaixo apresenta uma 
distribuic;ao da incidencia dos principais eventos criminosos derivados da 
inserc;ao na zona de fronteira por Unidade da Federac;ao. (BRASIL, 2009-
2010). 

Urn estudo feito por Waiselfisz (2008, p.1 03), o qual gerou o livro denominado 

Mapa da Violencia dos Municfpios Brasileiros, trouxe uma realidade desesperadora, 

tambem com relagao as fronteiras. Este trabalho apresentou a classificagao da 

violencia nos municipios brasileiros, sendo os dais primeiros municipios que estao 

no topo da classificagao, com maiores taxas (em 100 mil) de 6bitos por armas de 

fogo no Brasil no periodo de 2002/2006, sao os de Guaira/PR e Foz do lguagu/PR, 

primeiro e segundo lugares respectivamente, com taxas medias anuais de 92,4 e 

90,1. 
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0 fato de as cidades fazerem fronteira com o Paraguai tambem foi 
significative e diretamente relacionado ao aumento da criminalidade. De 
acordo com os resultados, municfpios do Estado do Parana que fazem 
fronteira com o Paraguai apresentam, para cada 100 mil habitantes, 1 0,56 
homicfdios a mais que os municfpios que nao fazem fronteira com este pafs. 
Estima-se que o fato da criminalidade ser mais elevada nesses municfpios 
esteja relacionado ao grande fluxo de armas e drogas. Essas regioes 
abrigam urn maior numero de organizagoes criminosas, elevando a 
incidencia de crimes. (GON<;ALVES et al., 2010, p. 37). 

Estes dados tambem sao mencionados no projeto de Policiamento 

Especializado na Fronteira (PEFRON), caracterizando as fronteiras do Brasil como 

altamente violentas, descrevendo que: 

Em uma analise comparativa do grau de incidencia de homicfdios entre as 
regioes dentro e fora da zona de fronteira no Brasil evidencia que os 
municfpios com populagao ate 50.000 habitantes localizados na zona de 
fronteira possuem incidencia de homicfdios maior que os localizados fora da 
zona de fronteira. Este diagn6stico evidencia a importancia da implanta<;ao 
de urn projeto de profissionalizagao da atuagao policial na regiao de 
fronteira brasileira, dotando a polfcia com todos os recursos logfsticos, 
humanos e materiais necessaries para aperfeigoar a eficiencia, eficacia e 
efetividade das a<;oes empreendidas. (BRASIL, 2009-2010). 

Conforme a Rede de lnformagao Latino Americana, essa inconseqOente e 

grande carga de criminalidade nas localidades fronteirigas do Estado do Parana, 

como par exemplo, nas cidades de Guaira (fronteira Paraguai) e Foz do lguagu 

(fronteira com o Paraguai e Argentina), se deve em parte ao intenso trafico de armas 

e drogas. (GONCALVES et al., 2010, p. 28). 

Os crimes de trafico de armas e de trafico de drogas sao complementares, 
se apoiam mutuamente, e muitas vezes ocorre a troca de armas por drogas 
na fronteira, assim explicando a razao pela qual armas de fabrica<;ao 
brasileira sao contrabandeadas do Paraguai. Entende que urn maior 
controle do trafico internacional de armas na fronteira paraguaia resultara 
no decrescimo dos Indices de criminalidade nos grandes centres, em 
especial, Curitiba, Sao Paulo e Rio de Janeiro. As instituigoes de seguranga 
publica na regiao fronteiri<;a do Estado carecem de instrumentos e 
metodologias adequadas ao combate as modalidades de crimes que tern 
caracterfsticas locais muito peculiares. 
Armas e muni<;oes brasileiras estao disponfveis para a aquisigao sem 
maiores formalidades pelo comprador brasileiro, no comercio varejista na 
cidade fronteiri<;a de Ciudad del Leste. (PIMENTA, 2006, p. 48-49). 

Par estas razoes mencionadas, comprova-se a relagao de influencia do fator 

fronteira, com a elevagao dos Indices de criminalidade local, pais ambos os 

municlpios nao s6 se encontram na faixa de fronteira como esta na denominada 

"linha de fronteira" com confrontagao territorial direta com o Paraguai. Tal 

diagn6stico evidencia a importancia da implantagao de urn projeto especial de 
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seguranga, dotando a policia com todos os recursos logfsticos, humanos e materiais 

necessarios para aperfeigoar a eficiencia e efetividade das agoes empreendidas. 

A agao de bandos armados que atuam em paises vizinhos e o crime 
organizado internacional sao alguns dos pontos a provocar preocupagao. 0 
principal deles e o crime organizado na Faixa de Fronteira, principalmente 
trafico de drogas e de armas, facilitado pela grande capilaridade da rede 
viaria nacional e pelo fluxo de veiculos de todos os tipos. As principais 
conexoes seriam as cidades fronteirigas com grande fluxo de comercio local 
e mercado informal; e tambem o transito, principalmente entre as ligagoes 
aquaviarias existentes entre esses pafses. Quase todos os rios na regiao 
Norte nao sao rios de fronteiras e sim rios de penetragao, que facilitam a 
circulagao de mercadorias. As principais dificuldades sao a fiscalizagao e a 
falta de cooperagao entre autoridades, o que ja esta sendo modificado. 
(BARBOSA, 2004, p. 64). 

Dados ainda mais surpreendentes sao revelados na Comissao Parlamentar 

de lnquerito, das quais as fronteiras dessas cidades-gemeas sao os enderegos de 

depositos de armas e munigoes de guerra, colocando deixando a situagao mais 

preocupando. Essa e uma questao muito complexa, pois envolvem fronteiras 

urbanas, divisas secas, porter uma divisao que se da num bloco urbano, onde duas 

cidades encontram-se literalmente juntas, sendo que apenas uma linha imaginaria 

passando por uma rua ou avenida que as separa. 

As lojas de armas situadas nas fronteiras com o Brasil, alem de venderem 
armas e munigoes para brasileiros, contrariando as legislagoes dos pafses 
vizinhos, sao meras fachadas. Em galpoes pr6ximos a elas, estocam 
armamento de guerra, e desde que se tenha uma referencia, compra-se o 
que se quer. Membros da CPI e pesquisadores constataram essa situagao, 
principalmente nas "cidades gemeas", que ladeiam cidades brasileiras, do 
lado paraguaio, argentino e uruguaio. (PIMENT A, 2006, p. 399). 

Relevante ao tema, no relat6rio da comissao parlamentar de inquerito 

destinada a investigar as organizagoes criminosas do trafico de armas, e 

mencionado que: 

0 contrabando e realizado por via terrestre, aerea e aquatica. A via terrestre 
rodoviaria e a mais utilizada pelo trafico, por causa da grande capilaridade 
da rede viaria e pelo numero de vefculos que nela circulam, facilitando a 
redugao do volume da carga e do risco de perda, sem falar na tenue 
fiscalizagao rodoviaria no Pais. (PIMENTA, 2006, p. 287). 

0 trafico de drogas tambem esta compreendido nesse mundo do comercio 

ilfcito pelas organizagoes criminosas instaladas nas fronteiras brasileiras, sendo que 

tambem tern seu transporte pela malha rodoviaria com grande fluxo de pessoas e 

vefculos, tendo em vista que: 
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A Trlplice Fronteira e percebida como area sem lei em que inexistem 
controles estatais, e o crime organizado prospera, por explorar o livre fluxo 
de illcitos transnacionais de variadas naturezas, causando inseguran9a 
regional. 
0 trafico de drogas e uma pratica constante que agrava a inseguran9a e o 
descontrole na regiao de confluencia dos rios da Prata e lgua9u. A rota de 
entorpecentes tem a Trlplice Fronteira como um dos principais acessos das 
drogas ate o Brasil, fazendo deste um mercado de distribuiyao para o resto 
do mundo. E essa a loglstica do crime organizado ao sui da America do Sui. 
(SEGURANQA na regiao da trfplice fronteira, 2008, p. 02). 

Essa e a realidade das fronteiras brasileiras, em especial a do Estado do 

Parana, urn instrumento que serve de meio para as organiza9oes criminosas 

perpetrarem seus ilicitos, valendo-se das dimensoes geograficas e da infima 

fiscaliza9ao, que trabalham a favor na logistica do crime. 

3.3 TECNOLOGIA E A SEGURAN<;A PUBLICA 

Tecnologia e seguran9a publica estao ligadas umbilicalmente, tendo em 

vista que esta, nos dias atuais, apenas se consolida a margem do uso de avan9os 

que permitem uma eficiencia nas opera9oes contra a criminalidade. A sociedade 

contemporanea constantemente se modifica, trazendo consigo, exigencias cada vez 

maiores no setor da seguran9a publica. A criminalidade esta atualizada e mais 

especializada, fazendo uso das transforma9oes que a sociedade coloca no presente. 

Assim, as organiza9oes policiais tambem requerem o mesmo caminho, para s6 

deste modo, com o uso da tecnologia, ter urn sistema eficiente como ferramenta 

estrategica na gestao de combate ao crime. 

Os avan9os tecnol6gicos vem desencadeando grandes processos de 
transformayao social, permitindo o acesso a uma quantidade infinita de 
dados e informa96es sobre praticamente todas as areas do conhecimento 
humano. Conforme a 6tica e a visao estrategica daqueles que os 
pesquisam, devem se constituir em um instrumento de assessoramento 
imprescindlvel para a tomada de decis6es de autoridades de diversos 
escal6es. (WOLOSZYN, 2003, p. 17). 

0 aumento dos indices e taxas de crimes violentos, vinculado ao trafico de 

drogas e a facilidade do acesso a armas de fogo, mudaram costumes e habitos da 

sociedade, tanto em pequenos, medios e grandes centros urbanos, trazendo uma 

reflexao a sociedade de como enfrentar esta triste realidade e identificar algumas 

das causas deste descontrole. 

Atualmente, ha uma gama de instrumentos tecnol6gicos apoiadores ou de 

possivel uso benefice pelas institui9oes de seguran9a publica. Urn desses 
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instrumentos e 0 chamado sistema biometrico, que possibilita a identifica9a0 de 

pessoas, por caracteristicas humana, englobando urn campo amplo de aplica9oes. 

Pode-se citar, por exemplo, o reconhecimento por meio da face, iris, retina, voz 

dentre outros. 

Os sistemas biometricos automatizados capturam caracterfsticas do 
indivfduo em sinais anal6gicos ou digitais atraves de interfaces homem
maquina, codificam as informac;oes e armazenam para analise 
computacional. Abrangem dois grandes grupos: os sistemas de verificac;ao 
e os sistemas de identificac;ao. Os sistemas de verificac;ao comparam as 
informac;oes capturadas de urn indivfduo com as informac;oes desse 
indivfduo armazenadas em uma base de dados (processo urn para urn). Os 
sistemas de identifica9ao comparam as informac;oes capturadas de urn 
indivfduo com urn conjunto de informac;oes de diversos indivfduos 
armazenadas em uma base de dados para obtenc;ao de urn casamento de 
informac;oes (processo urn para muitos). (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 
60). 

0 sistema de reconhecimento facial mapeia as caracteristicas do rosto, as 

propor9oes e geometria da face. 

Reconhecimento da face: 0 reconhecimento da face de uma pessoas e 
feito por programas de computador que mapeiam a geometria e as 
proporc;oes da face. Estes programas chegam a identificar corretamente 
uma pessoa, mesmo que ela tenha mudado o corte ou cor do cabelo ou 
esteja usando chapeu, 6culos, barba ou bigode. 
A estrategia de funcionamento deste software e registrar varios pontos 
delimitadores na face, capazes de definir proporc;oes, distancias, tamanhos 
e formas de cada elemento do rosto, como pessoas distintas. (FURTADO, 
2002, p. 43). 

Outro instrumento que surge com o avan9o da tecnologia e o 

reconhecimento por identifica9ao da iris, que busca o mapeamento dos padroes 

graficos, que sao unicos em cada pessoa e praticamente imutaveis. Esse sistema e 

muito parecido com o do reconhecimento de impressoes digitais, todavia possui urn 

processo mais intrusivo e e formado por urn modelo de sensor termico que e capaz 

de detectar pela temperatura, se a pessoa esta viva ou nao. 

Os sistemas de identificac;ao de fris sao os que mais se assemelham aos 
sistemas de identificac;ao de impress6es digitais, pois buscam a 
identificac;ao de padroes graficos definidos. E urn dos metodos mais 
eficientes por apresentar maior quantidade de caracterfsticas distintivas. A 
desvantagem da fris e que 0 processo e mais intrusivo e de maior 
dificuldade de captura da informac;ao, pois requer proximidade e 
escaneamento do olho. No caso da fris tambem sao combinadas sensores 
termicos para detectar tratar-se de uma pessoa viva. (CADERNOS 
Tematicos, 2010, p. 62). 

Nota-se que existe uma grande varia9ao de tecnologias pastas para uso da 

seguran9a publica, assim como para seguran9a privada. Dentre as ja mencionadas, 
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ainda pode-se citar a identificagao de retina; de voz; geometria da mao, dedos e 

palma; identificagao pelo DNA. 

Nao existe urn consenso quanta a tecnologia biometrica mais adequada 
para cada tipo de aplicac;:ao, mas existem aplicac;:oes que s6 sao viaveis 
com determinada tecnologia. A identificac;:ao par impressao digital ainda e a 
preferida para a maioria das aplicac;:oes par ser mais simples e madura e 
tambem pela tradic;:ao de usa anterior as tecnologias digitais, principalmente 
pela policia. Alem disso, e a (mica tecnologia que permite identificac;:ao 
posterior de pessoas par meio da coleta da impressao digital deixada em 
objetos. (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 62). 

Outro processo tecnol6gico que a sociedade moderna pos a servigo da 

seguranga e o geoprocessamento, tratando-se de urn processo capaz de compilar 

dados de informagoes espaciais coletadas, tratadas e manipuladas, com outras 

informagoes, apresentando assim o enderego da informagao, podendo ser 

apresentado como uma cartografia automatizada, digitalizagao de mapas, 

processamento de imagens de satelite ou sistemas de informagoes geograficas. 

Logo, geoprocessamento e a "geoinformagao, que corresponde a uma informagao 

unida com urn atributo geografico. lsto e, a informagao tern urn enderego e carrega 

consigo as coordenadas (longitude, latitude e altitude) do local a que se refere." 

(FURTADO, 2002, p. 50). 

Nesse mesmo contexto, estao os softwares inteligentes, que permitem esse 

cruzamento e compilagao de informagoes, produzindo informagoes estrategicas com 

base na coleta, analise e difusao de informagoes. 

Os softwares de inteligencia (T3d) representam o mais recente 
aperfeic;:oamento dos processos de gestao empresarial. Surgiram 
inicialmente como ferramenta do processo de gestao de desempenho de 
neg6cios, visando o acompanhamento de indicadores, e evoluiram com a 
incorporac;:ao de capacidade de tratamento estatistico das informac;:oes. 
Processos sao representados por modelos estatfsticos que possibilitam 
conclusoes a respeito da relac;:ao entre indicadores e a determinac;:ao de 
tendencias em resposta a alterac;:oes nesses indicadores e a mudanc;:as de 
cenarios. Seu potencial de aplicac;:ao em seguranc;:a p(Jblica abrange desde 
apoio a operac;:oes de policiamento ostensivo ate atividades de inteligencia 
policial. (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 106). 

A localizagao automatica de veiculos por meio do Sistema de 

Posicionamento Global e mais uma ferramenta tecnol6gica disponivel para os 

setores de seguranga publica e privada. Esse sistema, por exemplo, e capaz de 

monitorar todas as rotas de uma viatura, podendo localiza-la em tempo real. Desta 

forma, o atendimento policial se torna algo mais eficaz e eficiente, pois e possivel 
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monitorar e enviar a viatura que se encontre mais proxima do local solicitado pelo 

atendimento. 

Ah~m da possibilidade de agilizar o atendimento, o uso de LAV, permite urn 
maior controle da frota de veiculos, bern como urn maior monitoramento do 
seu correto uso. Com LA V e possivel se ter urn registro da rota seguida por 
uma viatura em qualquer momenta. lsto e uma poderosa ferramenta para 
auditorias e e, certamente, inibidora de agoes prejudiciais ao patrimonio da 
corporagao ou do cidadao. Estimativas empiricas de 6rgaos de seguranga 
que utilizam este recurso mostram que ate a vida util das viaturas esta 
aumentando, vista que as mesmas nao sao impunemente desviadas de 
suas rotas de planejamento. (FURTADO, 2002, p. 104). 

ldentico ao sistema mencionado acima, e o metoda de identifica<;ao 

automatica por meio de sinais de radios, possibilitando a coloca<;ao em animais, 

pessoas, produtos, podendo ser feito urn monitoramento, recuperando e 

armazenando dados. Esse dispositive e chamado de RFID (Radio Frequency 

Identification). 

Metoda de identificagao automatica atraves de sinais de radio, recuperando 
e armazenando dados remotamente atraves de dispositivos chamados de 
tags RFID. Uma tag ou etiqueta RFID e urn transponder, pequeno objeto 
que pode ser colocado em uma pessoa, animal, equipamento, embalagem 
ou produto, dentre outros. 
A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) (T3b) e atualmente uma 
tecnologia madura tanto sob a 6tica de sua base tecn616gica, como de sua 
aplicagao. (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 75). 

Uma das tecnologias que se encontra em ascensao e a identifica<;ao 

automatica de veiculos, que possibilita a identifica<;ao de veiculo pelo sistema de 

monitoramento, sendo implantado urn chip no bern que sera monitorado. Esse 

modelo instituido como Sistema Nacional de identifica<;ao Automatica de Veiculos 

(SINIAV) permite a localiza<;ao de veiculos produto de furto e roubo, localiza<;ao de 

cargas roubadas e furtadas, mapeando a localiza<;ao e rotas, coletando dados e 

informa<;oes dentre outras. "0 dispositive antifurto e composto por urn chip 

escondido dentro do veiculo. Com ele, o carro pode ser rastreado por sensores e 

radares eletronicos espalhados pela cidade." (CCI, 2011 ). 

Duas resolugoes do Departamento Nacional de Transito (Denatran) e do 
Conselho Nacional de Transito (Contran) criaram no Brasil o Sistema 
lntegrado de Monitoramento e Registro Automatico de Veiculos (SIMRAV) e 
o Sistema de ldentificagao Automatica de Veiculos .(SINIAV). Por conta 
disso, todo veiculo novo, produzido no Brasil deve apresentar urn dispositivo 
de monitoramento que estara integrado as centrais de controle. Cabe ao 
proprietario do veiculo optar por acionar o dispositivo e se tornar urn 
assinante do servigo que e pago. (DIGIBASE, 201 0). 
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Esse dispositive tambem tera sua func;ao criminal e administrativa, 

recuperando veiculos e aplicando multa para os irregulares. 0 SINIAV trabalha com 

uma especie de chip que devera ser implantado em todos os veiculos novas, e 

podera ser acompanhado quando em deslocamento, visualizando as condic;oes que 

se encontram o veiculo. 

De acordo com o Conselho Nacional de Transito, esse dispositive sera 

obrigat6rio a partir de 2012, entretanto apenas para veiculos novas. "A Deliberac;ao 

n° 111, publicada no dia 29 de abril, alterou a data para 15 de janeiro de 2012." (CCI, 

2011 ). 

Na area de seguran9a publica, os projetos mais promissores possivelmente 
encontram-se nas aplica96es envolvendo identifica9ao de pessoas, como o 
passaporte e o Registro de ldentifica9ao Civil (RIC) e controle de veiculos, 
como o Sistema Nacional de ldentifica9ao Automatica de Veiculos (SINIAV). 
Vale ressaltar que a area de seguran9a publica nao e o unico setor que 
alavancara a tecnologia RFID no pais. Essa tecnologia encontra aplica96es 
em inumeros outros setores, mas apresenta algumas caracteristicas 
peculiares que demandam desenvolvimentos especificos, principalmente 
em rela9ao a sistemas de informa9ao. (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 
86). 

A empresa francesa Cambridge Consultants lanc;ou o Prism 200, urn 

equipamento que possibilita a visao alem do alcance, funcionando como urn raio-x e 

monitorando o que se passa por detn3s de uma parede, por exemplo. Esse 

dispositive podera ser muito utilizado na ajuda em casas de negociac;ao em 

sequestra. 

Seu funcionamento se da atraves de urn radar, encostado na parede (seja 
ela de madeira, tijolos ou concreto), que consegue identificar a posi9ao de 
pessoas, animais e m6veis com alcance de ate 20 metros. Assim seria 
possivel planejar o melhor local para a invasao, tendo certeza do 
posicionamento das vitimas e tambem de objetos que podem ajudar ou 
atrapalhar a a98o da policia. (CIRIACO, 2009). 

0 conhecido como observador de tiros e outro instrumento tecnol6gico que 

esta a disposic;ao no mercado. Esse sistema detecta disparos de arma de fogo por 

meio de sensores instalados em localidades criticas, sendo capaz de distinguir 

disparos de arma de outros ruidos semelhantes. Tambem e uma arma eficaz para o 

monitoramento rapido da policia ou outro setor de seguranc;a. 

0 sistema e simples: em caso de disparo dentro do perimetro coberto pelo 
captador de audio, o barulho do tiro e captado e entao e a central telefOnica 
da policia ou de qualquer outro 6rgao de seguran9a pre-programado e 
acionada. 
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A utilidade deste equipamento esta justamente no fato de permitir uma a9ao 
rapida da polfcia, pois o local do disparo e conhecido no momento em que 
ele acontece. Oeste modo encurta-se o caminho entre a central de polfcia e 
o local de onde partiu o projetil, pois urn simples contato com uma viatura 
proxima pode surpreender e evitar uma serie de contratempos. (CIRIACO, 
2009). 

Percebe-se o grande rol de possibilidades tecnol6gicas disponiveis para a 

area de seguranga, seja ela publica ou privada. 

3.3.1 Utilizagao das Tecnologias pelo Setor Publico e Privado 

Na atual conjuntura, a sociedade clama pela satisfat6ria prestagao de 

servigos publicos tidos como essenciais; educagao, saude e seguranga. 0 Estado 

numa politica neoliberal vern regulamentando setores estrategicos, delegando as 

empresas privadas, servigos antes tidos como essencialmente publicos, por meio de 

concessoes, parcerias e outros instrumentos. Desta forma, a iniciativa privada tern 

assumido e preenchido algumas destas lacunas, devido ao aumento crescente da 

demanda de servigos impastos ao Estado, assim oportunizando ao mercado uma 

gama surpreendente de servigos e produtos em especial na seguranga publica. 

Nas ultimas decadas, com o incremento generalizado do crime e da 
violencia, diversos empresarios come9aram a perceber que o mero 
investimento em seguran9a privada, alem de implicar custos cada vez mais 
altos, ja nao era suficiente para garantir a seguran9a dos funcionarios e das 
empresas. A magnitude do problema demandava urn esforvo maior, 
conjunto e articulado, que pudesse ser sustentavel no Iongo prazo. 
Surgiram assim diversas iniciativas do setor privado voltadas para o 
enfrentamento dos desafios impastos pela violencia. Desde entao, a 
participayao do setor privado em a96es, programas e projetos de preven9ao 
do crime e da violencia vern crescendo gradualmente no Brasil, mas ainda 
de forma timida e pulverizada. (0 SETOR privado e a seguran9a publica, 
2011, p. 4). 

Diversas sao as formas de monitoramento, vigilancia e controle adotadas 

pela administragao publica e privada, tendo por objeto o monitoramento de pessoas, 

empresas, bens, servigos, veiculos, espagos publicos e privados, possuindo 

objetivos diversos consoantes sua classificagao. 

As novas qualidades do meio tecnico-cientffico e informacional surgem num 
momento de desenfreada acelera9ao contemporanea, em que a velocidade 
passa a ser uma fundamental moeda de troca no perfodo. As inova96es 
aparecem em intervalos de tempo cada vez mais reduzidos. No caso das 
camaras de vigilancia, as melhorias tecnicas se sucedem: digitalizavao dos 
dados, aumento da resolu9ao dos aparelhos, zoom cada vez mais potente, 
tecnologia de identifica9ao automatica de placas de vefculos e de rostos de 
pessoas. (MELGAQO, 2010, p. 178). 
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0 monitoramento e vigilancia de estabelecimento privado ou de instituigoes 

publicas visam proporcionar urn controle de espagos restritos, geralmente adstritos a 
area de funcionamento de suas atividades, cujo objetivo principal e de controlar 

acessos e de garantir a seguranga pessoal e patrimonial. Tais medidas sao de uso 

comum em residencias, clubes, instituigoes bancarias, estabelecimentos comerciais, 

lojas, estacionamentos, organizagoes militares, entre outros, desenvolvidas pela 

agao de pessoas (segurangas, guardas, porteiros e vigilantes) ou por meios 

eletronicos (interfones, cameras, sensores, cartoes eletronicos, leitores digitais e 

6ticos, assim como por rastreio via sate lite). 

A informaQao tambem e~ta presente nas recentes possibilidades de rastreio 
e monitoramento trazidas pelo advento de tecnologias como o Sistema de 
Posicionamento Global (GPS). Algumas policias tern utilizado essa 
ferramenta para conhecer em tempo real a posiQao de suas viaturas e 
assem diminuir a espera em seus atendimentos. 0 rastreio por satelites ja e 
tecnologia obrigat6ria para a seguranQa das empresas transportadoras de 
cargas. Caminh6es equipados com GPS transmitem seus percursos a uma 
central de monitoramento e, em caso de parada ou alteraQao inesperada da 
rota, urn alarme e disparado e a policia ou uma empresa de seguranQa 
privada sao acionadas. Procedimento semelhante e utilizado no 
monitoramento de presidiarios atraves do uso de braceletes. (MELGA<;O, 
2010, p. 181). 

0 monitoramento e vigilancia pessoal estao em evidencia com a adogao de 

urn novo processo de monitoramento de presos no pais, com a entrada em vigor da 

Lei 12.258/2010, a qual faz alteragoes na Lei de Execugao Penal (BRASIL, 1984), 

em especial nos artigos 122 e 146. Essa lei propoe a utilizagao da monitoragao 

eletronica para os casos de autorizar a saida temporaria de presos no regime 

semiaberto e determinar a prisao domiciliar, cujo controle sera por meio da utilizagao 

de pulseiras ou tornozeleiras eletronicas, tecnologia essa ja "bastante utilizada nos 

Estados Unidos, na Franga e em Portugal." (TORRES, 2008). 

Na atualidade tecnol6gica, muitos municipios brasileiros optaram por mais 

uma forma moderna de combater a criminalidade nas ruas, elegendo o sistema de 

monitoramento eletronico como forma de dar mais eficacia a seguranga publica. 

Conforme o Centro lntegrado de Monitoramento Eletronico de Curitiba (CURITIBA, 

2010), 

Na capital Paranaense, segundo a CIMEC (Centro lntegrado de 
Monitoramento Eletronico de Curitiba), a tecnologia e capaz de capturar, 
digitalizar e armazenar imagens, possibilitando o monitoramento e 
gerenciamento tanto local como via remota. 
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0 sistema permite maior vigilancia com menor numero de efetivo policial, 
otimizando os servigos de seguranga. Alem de proporcionar maior sensagao 
de seguranga aos cidadaos que transitam nas areas monitoradas, tambem 
permite mais agilidade dos policiais no atendiment6 as ocorrencias de 
flagrante, diminuindo o tempo de resposta. 

Usado tambem para fins militares, o controle e monitoramento do espago 

aereo nacional realizado pelo CINDACTA (Centro lntegrado de Defesa Aerea e 

Controle de Trafego Aereo) possui areas definidas do territ6rio nacional, dividindo o 

pais em regioes, visando a amplitude e cobertura para garantir a soberania nacional. 

lmportante tecnologia implementada pelas Forgas Armadas no sistema se deu a 

partir da decada de 1980 com a implementagao do SIVAM (Sistema de Vigilancia da 

Amazonia). (BRASIL, 2011 c). 

Setores privados da economia tambem utilizam da tecnologia de 

monitoramento territorial para assegurar a eficiencia de suas atividades, como e o 

caso da concessionaria CCR Rodo Norte (2011) que administra partes da BR 277, 

BR 376, BR 151 e partes da BR 373: 

Atraves de urn sistema integrado de radio-comunicagao entre as viaturas, 
tudo o que acontece na estrada e monitorado e registrado pelo Centro de 
Controle Operacional (CCO). 
Todas as atividades que compoem o SOS Usuario sao coordenadas pelo 
ceo, desde o acionamento das viaturas que realizam os atendimentos aos 
usuanos, acompanhamento de todas as ocorrencias, controle dos tempos 
de atendimento ate o monitoramento do fluxo de veiculos. 
No Centro de Controle Operacional, todas as informagoes coletadas nas 
estradas e as agoes executadas alimentam urn banco de dados para efeito 
de planejamento de atividades nas rodovias, controle de qualidade e 
estatisticas de ocorrencia. 
Paineis de Mensagens Variaveis tambem transmitem informagoes aos 
usuaries sabre as condigoes de trafego das rodovias, orientando e 
garantindo uma viagem tranquila e segura a todos. (CCR RODO NORTE, 
2011). 

Os crimes contra o patrimonio (furto de veiculos, cargas, residencias, 

estabelecimentos comerciais), demandas nao supridas pelo Estado, despertaram no 

cidadao a necessidade de recorrer a iniciativa privada, que registrou crescimento 

surpreendente e que passou a oferecer produtos e servigos de seguranga, segundo 

a Associagao Brasileira das Empresas de Sistemas Eletronicos de Seguranga (2011) 

no Brasil, existem mais de 12 mil empresas atuando no segmento de 
sistemas eletronicos de seguranga, que englobam: sistemas de alarmes, 
circuitos fechados de TV, controle de acesso, portas e portoes automaticos, 
protegao perimetral, equipamentos de combate a incendio, detecgao de 
metais e explosives, portas girat6rias e eclusas, dispositivos de identificagao 
par biometria, rastreamento de veiculos e seres vivos. Oeste total, 49% sao 
revendedores e instaladores, 30% monitoradores e integradores, 12% 
distribuidores e 9% fabricantes. 
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Em 2010, o setor movimentou a ordem de US$ 1,680 bilhOes, com urn 
crescimento de 12 % em comparagao ao ano anterior. Nos ultimos nove 
anos, esse mercado vem crescendo com taxas medias de 13% anualmente. 

A busca de novas tecnologias deve ser meta permanents a ser atingida pela 

administragao publica. Nesse enfoque foi a visita a Tel-Aviv, do comandante-geral 

da Brigada Militar coronal Joao Carlos Trindade Lopes. 0 coronal tentou buscar 

neg6cios na area de seguranga, ja que essa area devera receber fortes 

investimentos em razao da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpiada de 2016. 0 

Ministerio da Defesa israelense e os empresarios do setor mostraram os avangos 

em tecnologia de seguranga. (CORREIO DO POVO, 2009) 

Trindade diz que uma das melhores consequencias da tecnologia aplicada a 
seguran<;a publica em Israel e a tranquilidade com que policiais podem 
executar seu trabalho. Uma das inovagoes destacada por ele e urn software 
que permite a apenas urn policial controlar cerca de 200 cameras de 
seguranga. A Brigada precisa de urn PM a cada oito cameras. (CORREIO 
DO POVO, 2009) 

Essa seara tecnol6gica quanta a seguranga esta Ionge de estagnar no 

tempo, ao contrario, a busca por novas e modernas formas de tecnologia em 

seguranga a cada dia esta mais intensa, sendo uma tentativa de minimizar o caos da 

inseguranga social deixada pela criminalidade. Assim Kotter (1997, p. 163) descreve: 

A Velocidade da mudan<;a no mundo empresarial nao ira diminuir tao cedo. 
Provavelmente, a ocorrencia na maioria dos setores de atividade ira 
aumentar nas pr6ximas decadas. As empresas de todo o mundo 
defrontarao com obstaculos ainda mais terrfveis e oportunidades 
maravilhosas, provocados pela globalizagao da economia associada as 
tendencias. sociais e tecnol6gicas. 

A eficiencia do monitoramento na elucidagao de delitos, quer utilizada como 

medida de prevengao, quer como instrumento util para repressao, e cada vez mais 

not6rio. Por iniciativa da Camara Municipal de Curitiba, por projeto de lei em 

discussao, no texto original determina que as agendas bancarias e instituigoes 

financeiras instalem cameras em suas areas externas nas entradas, saidas, 

estacionamentos e passagens obrigat6rias que sao utilizadas pelos clientes. 

0 objetivo da medida e aumentar a seguran<;a dos clientes e auxiliar a 
polfcia na identificagao de suspeitos de crimes, como a "saidinha de banco", 
na qual clientes sao seguidos ap6s sacar dinheiro nas agencias e sao 
assaltados. Por isso, a resolugao das imagens feitas pelas cameras deve 
permitir a identificagao das pessoas. (LEITOLES e TRISOTTO, 2010). 



50 

0 sistema biometrico e outro instrumento tecnol6gico que tambem e utilizado 

tanto pelo setor publico quanta pelo setor privado. Essa arma benefica vern sendo 

muito utilizada pelas empresas privadas, nas suas mais diversas possibilidades de 

aplicagao, em que as principais: 

Estao relacionadas a identificac;:ao para autenticidade da pessoa e controle 
de acesso. Sua utilizac;:ao, porem, e posslvel em uma infinidade de 
situac;:oes, como autorizac;:ao de acesso a locais flsicos, controle de ponto, 
identificac;:ao de clientes em sistemas de cobranc;:a automatica de consumo, 
identificac;:ao de pessoas em hospitais, controle de acesso a informac;:oes 
confidenciais em quaisquer tipos de instituic;:oes e empresas, ativac;:ao de 
equipamentos, identificac;:ao em presidios e liberac;:ao de transac;:oes 
financeiras entre outras. (CADERNOS Tematicos, 2010, p. 61 ). 

Observa-se que a biometria pode ser utilizada nao apenas no combate ao 

crime pelo setor publico/privado, mas ainda como fungao administrativa, como 

acesso a locais, controle de ponto, transagoes financeiras. Todavia, o seu forte 

conjunto de possibilidades esta diretamente ligado a seguranga publica, 

principalmente em investigagoes criminais no reconhecimento de pessoas. 

Outro modelo tecnol6gico preliminarmente mencionado e o sistema de 

localizagao automatica de veiculos, em utilizagao pela seguranga publica na Policia 

Militar do Ceara. Todos os veiculos foram equipados com esse mecanismo de 

localizagao, como tambem ja ocorre no Estado do Parana. No Ceara em uma 

determinada ocorrencia, caso de homicidio, indicios indicavam que a propria policia 

estava envolvida. Assim, investigagoes foram feitas e par meio desse sistema de 

monitoramento foi possivel obter o hist6rico da viatura mencionada na investigagao. 

Analisando as rotas que a viatura percorreu na data e tempo do evento, pode-se 

chegar a conclusao que nao havia ligagao entre a viatura e o homicidio, gragas a 

esse sistema (FURTADO, 2002, p. 104). 

0 Estado de Sao Paulo, como no Parana e no Ceara, a localizagao 

automatica de veiculo tambem ja e utilizada, ficando a cargo do COPOM o 

monitoramento das viaturas, dando rapidez e eficiencia nas ocorrencias policiais: 

0 sistema conta com uma central de monitoramento no Centro de 
Operac;:oes da Pollcia Militar (Copom), onde trabalham 60 policiais, 24 horas 
por dia, em tres turnos de revezamento. Esta central permite que, quando 
percebida a possibilidade de ocorrer um crime, os operadores das cameras 
identifiquem o local da ocorrencia e, ap6s consulta nos bancos de dados 
criminais, despachem viaturas por via digital. A agilidade do 
videomonitoramento facilita a realizac;:ao de prisoes em flagrante e as 
imagens geradas podem ser usadas como prova de crimes em 
investigac;:oes da Pollcia Civil, e tambem pela Guarda Civil Metropolitana, 
pelas companhias de trafego e em trabalhos das prefeituras. Por meio da 
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central, a policia pode visualizar objetos a grandes distancias e transmitir 
imagens atraves de radio. (SAO PAULO, 2010). 

0 SINIVEM (Sistema lntegrado Nacional de ldentificagao de Veiculos em 

Movimento) e mais urn sistema de monitoramento que se utiliza da filmagem de 

veiculos em movimento nas rodovias. 

Acordo de Coopera«;ao de Tecnica n° 01/2008, firmado entre o Ministerio 
das Cidades, por seu Departamento Nacional de Transito-DENATRAN e a 
Federa«;ao Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitaliza«;ao 
- FENASEG, que tem como objeto o estabelecimento de uma sistematica 
de coopera«;ao entre os partfcipes onde, de urn lado, a FENASEG 
disponibilizara ao DENATRAN informa«;6es coletadas das rodovias 
brasileiras, onde houver instalado o Sistema lntegrado Nacional de 
ldentifica«;ao de Vefculos em Movimento - SINIVEM, composto de sistema 
de informatica, equipamentos e pessoal para suporte tecnico, sistema este 
capaz de efetuar o reconhecimento automatico de placas de vefculos em 
movimento, em tempo real, confrontando-as com bancos de dados de 
interesse na area de Seguran«;a Publica; do outro lado, o DENATRAN 
integrara este Acordo com disponibiliza«;ao da Base de Dados do Registro 
Nacional de Vefculos Automotores (RENAVAM) de interesse a este objeto 
para ser utilizado por Sistema on-line nos pontos de monitoramento e 
fiscaliza«;ao, de acordo com o Extrato de Termo Aditivo publicado no Diario 
Oficial da Uniao Sec;ao 3 em 24/12/2008, por meio do Processo n° 
80001.025292/2008-88. (DENATRAN, 2009). 

Como citado, esse sistema vern sendo usado tambem pelo setor privado em 

parceria com o Denatran, todavia seu especial fim e a seguranga publica. Diferencia

se do sistema SINIAV, que possui identificagao por meio de chip. 0 SINIVEM, 

instituido para ser implantado nas proximidades da regiao de fronteira, possui sua 

instrumentalizagao na leitura de placas de veiculos e outras caracteristicas. Ele e 

capaz de fazer o reconhecimento automatico de placas de veiculos em movimento, 

em tempo real. Este sistema esta interligado a urn banco de dados, o que identifica e 

leva a recuperagao de veiculos roubados ou furtados. 

Essa ideia inicial de implementagao nas regioes de fronteira se expandiu 

para outras regioes, o que tornou possivel realizar urn mapeamento da passagem de 

veiculos utilizados pelo crime organizado, possibilitando o cruzamento de 

informagoes, a tragar rotas do crime, tornando-se uma ferramenta poderosa e impar 

no combate ao crime. 

0 monitoramento de veiculos em movimento e em tempo real tornou-se uma 

das ferramentas, da seguranga publica, mais prestigiadas, tendo em vista a 

possibilidade de monitorar todos os veiculos que passam por urn via, e armazenar 

seus dados e informagoes, trabalhando como uma investigagao permanente. 
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3.4 MODALIDADE DE MONITORAMENTO DE VIAS 

A seguranga publica no Brasil deve ser construida de forma inteligente, com 

recursos tecnol6gicos modernos de fiscalizagao, que possibilitem o combate ao 

crime organizado de uma maneira eficaz, resultando num processo de atividade 

policial incisiva direcionada diretamente ao foco, o que conseqOentemente gera o 

efeito de um melhor aproveitamento do efetivo. 

A grande malha viaria do Estado do Parana, inclusive na faixa de fronteira, 

possui pontos monitorados pelo sistema SINIVEM, administrado pela SENASP, 

servindo atualmente aos servigos de inteligencia das policias pela disponibilizagao 

de acessos de consultas, a policiais indicados por cada unidade policial. Cabe frisar 

que muitas agoes e informagoes do servigo de inteligencia se encontram protegidas 

pelo RSAS (Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos). 

Desta forma, a tecnologia deve ser utilizada tambem como arma contra o 

crime, considerando que a modernidade trouxe novas aplicagoes para a area de 

informatica e novos mecanismos avangados que possibilitam a leitura de formas e 

coisas que antes nao se imaginava. 

A area de visao computacional (VC) tern obtido grandes avangos em 
pesquisa e desenvolvimento de aplicagoes nos ultimos anos. Alem do 
surgimento de novo algoritmos e tecnicas para processamento digital de 
imagens e reconhecimento de padroes, avangos em tecnologias de 
computadores como mem6rias de baixo custo, computadores mais velozes 
e processamento paralelo estao tornando possfvel a utilizagao de sistemas 
complexos de visao artificial em tempo real. (CAMPOS, 2001, p. 53). 

0 sistema de visao artificial e uma importante ferramenta na identificagao 

automatica de veiculos. "0 sucesso no desenvolvimento de pesquisa nesta area 

envolve processamento de sinais e tecnicas de inteligencia artificial." (CAMPOS, 

2001' p. 53). 

Especialistas no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a area de 

processes digitais observaram o constante aumento no volume de veiculos 

trafegando pelas rodovias e vias urbanas, e que a fiscalizagao estava limitada pelos 

sensores convencionais existentes. Logo, adentram nas tecnicas de identificagao 

automatica de veiculos, dando um grande salto em monitoramentos inteligentes. 

0 constante crescimento do volume de trafego de autom6veis e a limitada 
capacidade dos sensores convencionais tern levado os especialistas desta 
area a recorrer a tecnicas de identificagao automatica de vefculos para 
obter dados relativos ao escoamento de trafego. (CAMPOS, 2001, p. 53). 



53 

Desta forma, a aplicac;ao de tecnologia ao combate do crime tornou-se 

indispensavel, tendo em vista a extensao continental da faixa de fronteira e ao fluxo 

de pessoas e veiculos. Nessa seara e que se internaliza o monitoramento por meio 

das camaras e software inteligentes, como o Sistema lntegrado Nacional de 

ldentificac;ao de Veiculos em Movimento. 

0 Sistema Nacional de ldentificagao de Veiculos em Movimento (SINIVEM), 
em funcionamento desde 2003, e uma ferramenta idealizada com o objetivo 
de realizar o monitoramento do fluxo de veiculos em pontos estrategicos 
das estradas e rodovias brasileiras, gerando informagoes de forma 
ininterrupta para as autoridades de Seguranga Publica, auxiliando-as no 
combate a todo tipo de delito, notadamente os que utilizam estradas e 
rodovias para a consecugao do seu fim, tais como o furta e roubo de 
veiculos e outros bens, trafico de drogas e armas, contrabando e 
descaminho. (INFOSEG, 2011b). 

0 SINIVEM (Sistema lntegrado Nacional de ldentificac;ao de Veiculos em 

Movimento) e urn sistema de monitoramento que film a veiculos nas rodovias 

pr6ximas a regiao de fronteira, sendo integrado a urn banco de dados de veiculos, 

identificando e levando a recuperac;ao de veiculos furtados ou levados ao 

estrangeiro, na chamada fraude contra seguradoras. Esse instrumento e mais uma 

ferramenta tecnol6gica importante no combate aos crimes dessa natureza. 

0 SINIVEM, criado em 2003, tern o prop6sito de blindar as fronteiras do 
Brasil contra o roubo e furta de veiculos que transpoe os limites deste pais, 
contudo nos dias de hoje consubstancia-se numa moderna e eficiente 
ferramenta de inteligencia para o usa policial incorporando valor ao Iongo 
destes cinco anos de existencia. (INFOSEG, 2008). 

De acordo com Ferraz (2011 ), para que esse sistema, conhecido como 

Projeto Fronteiras, viesse a ser viavel, foram firmados convenios entre Estados 

fronteiric;os e a Federac;ao Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalizac;ao, em que camaras foram instaladas em pedagios e rodovias, fazendo 

com que o Ministerio da Justic;a conseguisse registrar os veiculos que passassem 

por esses pontos estrategicos. 

0 Governo Federal em parceria com o setor de seguros privado pretends 
aumentar a recuperagao de veiculos e de cargas roubadas no Pais atraves 
de mecanismos de monitoramento instalados nas rodovias que cruzam as 
fronteiras do Pais. A Federagao Nacional das Empresas de Seguros 
Privados e Capitalizagao (Fenaseg) implantou em 2002 o piloto do Projeto 
Fronteiras com a instalagao de seis cameras nas divisas do Brasil com a 
Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolivia e Peru. Ate maio deste ana, quando 
terminou a fase experimental, foram identificados 1.421 veiculos roubados, 
do total de tres milhoes de autom6veis registrados pelos pontos de 
monitoramento. De acordo com o diretor de Projetos e Servigos da 
entidade, Horacia Cata Preta, o investimento de R$ 1 ,5 milhao feito pelas 
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seguradoras, que anualmente tern uma despesa anual de R$ 2,7 bilhoes 
com coberturas de seguros, se pagou no primeiro ano com a reduc;:ao de 
despesas de coberturas. A expectativa, segundo Horacia, e que a partir do 
convenio com o govern a, o sistema perm ita a reduc;:ao de 10% da despesa 
com cobertura de seguro. (0 CARRETEIRO, 2004). 

0 Estado de Sao Paulo tambem se utiliza da tecnologia de seguranga, em 

prol ao combate de ilicitos. E urn sistema de monitoramento 6tico, o qual pode 

reconhecer vefculos que trafegam ilegalmente, seja por falta de licenciamento ou por 

serem roubados, alem de possibilitar o controle da velocidade, conforme explica 

Jose (2011) do portal Transporta Brasil: 

0 procedimento sera executado por meio do sistema de monitoramento 
eletronico OCR (da sigla em ingles Optical Character Recognition -
Reconhecimento 6tico de Caracteres), que e composto por 42 radares 
inteligentes. Ap6s abordagem policial, os veiculos irregulares serao 
multados e levados a urn patio, onde ficarao recolhidos ate que o 
licenciamento seja regularizado. 0 sistema esta conectado online aos 
bancos de dados das Secretarias Estaduais da Fazenda, dos Transportes e 
da Seguranc;:a Publica, da Policia Rodoviaria Estadual, do Departamento 
Estadual de Transito e do Serpro, Servic;:o Federal de Processamento de 
Dados. 
0 monitoramento OCR ja ajuda a Policia reconhecendo vefculos roubados, 
furtados ou com pendencia judicial que circulam pelas rodovias estaduais 
de Sao Paulo. Alem disso, o equipamento tambem e capaz de fiscalizar a 
velocidade dos veiculos. 

Esse projeto de seguranga s6 foi possfvel gragas a uma grande 

disponibilidade de verbas pelo Estado de Sao Paulo, em que "com urn investimento 

da ordem de investiu R$ 6,5 milhoes, as 24 principais rodovias paulistas terao 

fiscalizagao reforgada". (JOSE, 2010). 

0 Sistema lntegrado Nacional de ldentificagao de Vefculos em Movimento 

surge com a necessidade do monitoramento das fronteiras e das rodovias em modo 

geral. 0 sistema se expandiu por todo o Brasil, ganhando varias nomenclaturas que, 

todavia, se resumem basicamente no mesmo funcionamento. Foram popularmente 

designados como radar inteligente, leitores 6ticos, camaras inteligentes, 

monitoramento 6tico, monitoramento eletronico dentre outros. 

0 funcionamento deste sistema de identificagao de vefculos em movimento 

e explicado perfeitamente na materia realizada e divulgada pelo globo.com de Sao 

Paulo: 

0 sistema funciona da seguinte maneira: quando o vefculo passa pelo 
equipamento, sua placa e registrada e encaminhada, via radio, para a base 
da policia. La, os dados sao dirigidos para urn banco de dados do governo 
que levanta se o carro esta em situac;:ao regular. Caso seja detectado algum 
problema, urn aviso sonora e outro visual alerta o agente, que pode fazer a 
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abordagem do velculo na estrada. 0 tempo medio entre o alerta e a 
chegada do velculo suspeito ao posto de poHcia e de 54 segundos. (G1, 
2010). 

Assim, o veiculo passando par urn dos pontos de monitoramento ou de 

identificayao de veiculos em movimento, automaticamente a imagem e transmitida 

para uma central que faz a leitura da imagem e o armazenamento dos dados. Nos 

casas de registro de furta ou roubo, constante no sistema o referido veiculo passar 

par urn dos locais monitorados, prontamente o programa na central sinaliza, sonora 

e visualmente, como demonstrados na figura 5. 

FONTE: Paulo Toledo Piza/G 1 

ldentificado o veiculo e seus registros e pendencias, essas informayoes sao 

transmitidas ao policiamento que esta localizado mais proximo, a urn pasta policial 

pelo qual o veiculo ira passar. Desta forma, havera a possibilidade maior de 

abordagem e confirmayao da situayao suspeita, sendo conforme o caso apreendido 

o veiculo e preso o criminoso. (Figura 6). 

FIGURA 6: ABORDAGEM POLICIAL 
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0 capitao Marcia Rogerio Simplicia, comandante da 1 a Companhia de 

Policiamento Rodoviario de Araraquara, explica de forma urn pouco mais tecnica o 

sistema de monitoramento asseverando que: 

o sistema faz a leitura 6tica das placas por meio de caracteres no momenta 
em que o veiculo passa na pista. Uma especie de raio-x e enviada, em 
tempo real, a urn banco de dados estadual que fica na Base da Policia 
Rodoviaria. Ali, sentado, o policial acompanha as imagens pela tela do 
computador. No monitor, aparece a foto do veiculo e, ao lado, todas as suas 
informac;:oes cadastrais. Se houver alguma irregularidade, urn sinal 
semelhante a uma sirene e emitido. No mesmo instante, urn policial 
rodoviario que esta na pista recebe a indicac;:ao para abordar o veiculo. 
(DIAS, 2011 ). 

Bans exemplos da aplicagao do sistema de identificagao de veiculos em 

movimento ja estao dispostos em todo o Brasil, como e o caso da Policia Militar 

Rodoviaria do Estado de Sao Paulo, que em dais dias de operagao, com ajuda do 

sistema inteligente de fiscalizagao, conseguiu apreender tres veiculos que 

trafegavam em situagao irregular e ainda, capturar urn fugitivo procurado pela 

justiga. (G1, 201 0). 

0 sistema inteligente de fiscalizac;:ao fica ligado online ao banco de dados 
lntragov, que permite a Pollcia Rodoviaria verificar se o carro foi roubado, 
furtado ou ainda se apresenta alguma pendencia com a Justic;:a. 
A primeira prisao ocorreu no municipio de Capao Bonito, a 230 km da 
capital. Urn homem procurado por fugir da Penitenciaria de Franco da 
Rocha foi flagrado pelo radar e preso. 0 radar localizou dois veiculos com 
queixa de estelionato, em Atibaia e Campinas, e urn com apropriac;:ao 
indebita, em Cotia. Os condutores dos tres carros foram levados a delegacia 
e, em seguida, liberados. 
Outros tres veiculos com que!xa de furto, dois em Arac;:ariguama e outro em 
Sao Jose dos Campos, e dois com queixa de roubo, em Campinas e 
Cajamar, tambem foram identificados pelos radares. Entretanto, estavam 
regulares. Faltava a pen as a baixa das queixas. (G1, 201 0). 

Roger Abdelmassih foi mais uma pessoa que teve seu veiculo apreendido 

par estar transitando pelas rodovias de Sao Paulo com o licenciamento de forma 

irregular. Em tal epis6dio, Roger foi flagrado pelo radar inteligente que foi instalado a 

500 metros de urn pasta da Policia Rodoviaria. lnfelizmente na epoca nao havia sido 

condenado e ainda estava em liberdade. Todavia, o sistema mostra-se eficiente e 

prova que, se Roger estivesse foragido, teria sido pego e preso par meio do radar 

inteligente. (DIAS, 2011 ). 

0 sistema inteligente de monitoramento tern sua eficacia de forma plena 

com ajuda das vitimas que rapidamente informam o ocorrido. Desta forma, ocorre o 

cadastramento dos dados do bern, par exemplo, furtado au roubado, fazendo com 
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que essas informagoes fiquem gravadas em uma central, estando disponivel para 

todas as policias militares e agentes da seguranga publica. Aumentando a 

probabilidade do veiculo ser localizado eo autor do crime preso, como ocorreu em 

Santa Rita do Passa Quatro: 

Rapidez na comunicac;:ao e de fundamental importancia. A vitima de furta ou 
roubo de veiculo deve procurar o mais rapido possivel uma Delegacia de 
Policia para registrar o fato, possibilitando assim que a informac;:ao seja 
inserida rapidamente no sistema de consulta dos 6rgaos policiais. No caso 
do caminhao recuperado em Santa Rita do Passa Quatro, a informac;:ao de 
veiculo roubado passou a con star no sistema PROD ESP as 11 h54 e as 
12h02 o vefculo foi detectado pelo radar da polfcia rodoviaria, possibilitando 
assim sua recuperac;:ao e prisao do meliante. (PORTO Ferreira Hoje, 2011 ). 

Essa tecnologia posta aos agentes da seguranga publica fundamenta urn 

policiamento eficiente e eficaz, revolucionando o setor policial nas intervengoes de 

forma acertada e com muita rapidez, prevenindo crimes, desarticulando quadrilhas e 

principalmente, economizando efetivo e recursos do erario, pois a tecnologia 

possibilita que policiais estejam no Iugar e momenta certos. 

A nova tecnologia colocada recentemente a disposic;:ao do Policiamento 
Rodoviario tern se mostrado muito eficiente. 0 novo equipamento e de 
fundamental importancia para recuperac;:ao de veiculos produtos de ilfcito 
penal,e identifica os que estao com licenciamento em atraso e outras 
restric;:oes. (PORTO Ferreira Hoje, 2011 ). 

Alem do ja mencionado, este monitoramento pode armazenar todos os 

dados, de todos os veiculos que passam por ele; e capaz de gerar por meio da 

central onde estao localizados os dados e informagoes, rotas do crime, mapeando 

os horarios e datas de passagem, veiculos utilizados, freqOencia com que passam, 

como se da na cidade de Vinhedo e conforme o secretario de Seguranga Antonio 

Falssarela explica: 

As imagens vao para a central de monitoramento da Guarda Municipal, 
onde um programa de computador armazena as fotos e faz um 
mapeamento de horario, dia e trajeto do vefculo na cidade. 0 diferencial do 
nosso sistema e que ele analisa todos os veiculos que entram e saem da 
cidade, nao somente os veiculos que sao cadastrados como produto de 
furta e roubo ou documentac;:ao vencida, explicou o secretario de Seguranc;:a 
de Vinhedo, AntOnio Falssarela. (GON<;ALVES, 2011 ). 

Percebe-se que nas fronteiras do Parana com os paises vizinhos, esse 

sistema e de fundamental importancia, pois alem dos aspectos ja citados, evitaria a 

passagem de carros e cargas furtadas ou roubadas no Brasil, para os paises 

fronteirigos. 
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Gonc;alves (2011 ), em reportagem para o Jornal Nacional da rede Globo, 

explica que esse sistema que identifica veiculos em movimento nao identifica 

apenas e tao somente a placa, vai mais alem e identifica outras caracteristicas do 

veiculo, como por exemplo, urn adesivo colado. Explica ainda que tambem esta 

disponivel esse sistema na forma itinerante, podendo fazer a identificac;ao de 

veiculos pelos bairros de uma cidade. 

Alem de carros suspeitos, o sistema permite identificar qualquer outro 
veiculo que entre na cidade. 0 programa de computador nao identifica o 
veiculo apenas pela placa. 0 sistema fez a busca por uma palavra 
adesivada na traseira e nas laterais do veiculo: reportagem. 0 carro da 
equipe do Jornal Nacional agora tambem esta no banco de dados. 
No primeiro mes de funcionamento, o sistema ajudou a solucionar dois 
crimes. Em Americana, a tecnologia tambem e aliada da seguran9a. Um 
veiculo com um mastro de dez metros de altura tem cameras com alcance 
de um quilometro e meio. Vai para todos os bairros da cidade para o 
monitoramento itinerants. (GONQALVES, 2011 ). 

A Rede INFOSEG disponibilizou relatos de policiais que trabalham em 

rodovias que ligam as fronteiras do Parana, demonstrando a satisfac;ao de agentes 

da seguranc;a publica com o sistema SINIVEM. 0 relato foi feito por policiais federais 

que estao destacados na cidade de Laranjeiras do Sui-PR, que esta localizada cerca 

de 280 km da fronteira com o Paraguai e 300 km de Saito Del Guaira tambem 

Paraguai. Descrevem que o SINIVEM se transformou na maior arma para os 

integrantes do posto policial contra a criminalidade (INFOSEG, 2011 a): 

Quase todos os dias apreendemos algum tipo de droga em nosso posto que 
fica no Km-452 da BR 277, entre elas: maconha, cocaina, crack, lan9a 
perfume, haxixi e outras em menor numero. Quando abordamos os veiculos 
e suspeitamos dos condutores atraves de entrevista, perguntamos onde 
estiveram e muitos deles acabam mentindo que vem de Cascavel e outras 
cidades que nao a fronteira. Ao consultarmos o sistema SINIVEM, vemos as 
imagens e o horario que o veiculo passou pelas fronteiras acima. Diante 
disso fazemos fiscaliza96es minuciosas e por conta disso encontramos os 
entorpecentes escondidos nos veiculos em locais que jamais 
fiscalizariamos se nao fosse a contradi9ao dos condutores. 
Na maioria das apreensoes o entorpecente esta escondido, no tanque de 
combustive!, painel, parachoques, fundos devidamente preparados, pneus 
estepe, em bancos e ate em pneus que estao rodando no veiculo. lsso tudo 
s6 e possivel por termos um sistema tao eficiente para consultarmos. 0 
qual tambem e muito importante para a justi9a, pois quando vamos depor, 
muitas vezes o judiciario solicita as imagens para ver quantas vezes o 
veiculo ja passou pelas camaras, ajudando assim os juizes e promotores na 
pena que imputam aos meliantes. 
Temos em nosso poder centenas de fotos de veiculos que s6 foi possivel a 
apreensao, gra9as ao sistema SINIVEM. (INFOSEG, 2011a). 

Nao restam duvidas de que o Sistema lntegrado Nacional de ldentificac;ao 

de Veiculos em Movimento e uma tecnologia de grande eficiemcia e eficacia, tendo 
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em vista que possibilita a demonstrac;ao do hist6rico de passagem de veiculos, com 

horarios, datas e quantidade de vezes que passou pelo monitoramento, ajudando na 

apreensao de vefculos irregulares, na prisao de criminosos e ainda, servindo de 

prova para a condenac;ao, desmantelando assim o crime organizado. 

A expansao deste sistema de comprovados resultados, seria recomendavel, 

devendo ser implementado nos mais diversos pontos de convergencia de fluxo de 

veiculos, em especial as vias utilizadas para a pratica dos crimes transnacionais, 

monitorando e controlando o acesso as regioes de crise como sao as fronteiras 

sudoestinas e do Parana como um todo. 

3.4.1 0 Monitoramento Frente ao Ordenamento Juridico 

A Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) normatizou por meio 

da resoluc;ao n° 2064, de 05 de junho de 2007, publicada no Diario Oficial da Uniao 

em 08 de junho de 2007, a utilizac;ao de sistema de monitoramento de trafego par 

meio de Circuito Fechado de Televisao (CFTV) em concessoes rodoviarias federais 

reguladas pela ANTT, considerando a sentenc;a proferida nos autos da Ac;ao Civil 

Publica n.0 2006.71.00.002885-5/RS, em tramite na 28 Vara Federal de Porto Alegre, 

Sec;ao Judiciaria do Rio Grande do Sui. 

Conforme a resoluc;ao n. 2064/2007 (BRASIL. 2007), esse monitoramento de 

trafego deve permitir que todas as condic;oes de trafego na rodovia sejam 

acompanhadas, assim como auxiliar na eficiencia da prestac;ao de socorro mecanico 

e medico em toda via, devendo ser disponibilizadas todas as informac;oes para os 

6rgaos de transito e usuarios. Para todo esse sistema de monitoramento, a 

resoluc;ao ainda obriga a concessionaria disponibilizar uma sala de controle, para 

assim garantir que toda a atividade seja exercida 24 horas par dia, sem ocorrer 

interrupc;oes. 

No artigo 8° e seu paragrafo unico, a resoluc;ao regula quanta as imagens 

captadas, dispondo: 

Art. 8° A concessionaria devera armazenar, por periodo minima de tres 
anos, as imagens captadas pelo sistema de CFTV em que tenham sido 
registrados incidentes que provoquem a interrupc;:ao ou alterac;:ao do fluxo 
de veiculos, indexando-as por camera, ano, mes, dia, hora, minuto e 
segundo. 
Paragrafo unico. A concessionaria devera armazenar as imagens que 
denotem a normalidade das operac;:oes de trafego por urn periodo minima 



60 

de dez dias podendo, a partir de entao, descarta-las, procedendo ao devido 
registro. 

A concessionaria ficara obrigada a prestar todas as informac;oes quanta a 
existencia na rodovia do monitoramento instalado, como por exemplo, sinalizac;ao 

visual, ficando facultada a possibilidade de firmar convenios com 6rgaos de transito, 

para que seja possivel em tempo real acessar as imagens. (BRASIL. 2007). 

A utilizac;ao de imagens obtidas por meio do monitoramento e recente como 

meio de prova, para a tipificac;ao de ilicitos penais, encontrando no meio 

jurisprudencial a consolidac;ao de sua validade juridica. 

A decisao do Tribunal de Justic;a do Estado do Rio de Janeiro confirmou a 

sentenc;a da lavra da M. Ma. Juiza de Direito Natacha Nascimento Gomes Tastes 

Gonc;alves de Oliveira, Juiza Titular da 2a Vara Civel da Comarca de Duque de 

Caxias, RJ, como esclarece Ferraz (2011) que cita parte da decisao: 

(Autos de n° 2006.021.020574-0), que considerou que o registro do 
SINIVEM constitui prova "insofismavelmente legftima e forte, demonstrando 
que cinco dias antes do alegado roubo o vefculo transpOs a fronteira do 
Brasil com a Bolivia.". 
A E. Relatora JDS Myriam Medeiros da Fonseca Costa tambem destacou a 
importancia da prova produzida: 
Consumidor. Contrato de Segura. Violagao aos princfpios da boa-fe objetiva 
e da confianga (artigo 765 do C6digo Civil de 2002). Segurado que simula 
sinistro para haver a indenizagao pelo roubo de bern objeto do contrato, 
tendo sido o vefculo em questao, dias antes, filmado e fotografado na 
estrada que liga Corumba a Mato Grosso do Sui, conhecida rota utilizada 
por ladroes de autom6vel. Prova robusta da fraude, tendo-se por correta a 
sentenga que julgou improcedente o pedido e determinou a extragao de 
pegas para a 3a Central do lnqueritos, impondo-se a condenagao do 
recorrente nas penas de litigancia de ma-fe (artigos 16 e 18 do CPC). 
Recurso desprovido. 

Desta forma, com tal decisao, a justic;a comec;a a reconhecer a possibilidade 

de utilizar as imagens captadas pelo monitoramento das rodovias, como meio de 

prova, deixando clara que nao tolerara nenhum tipo de tentativa de fraude e 

evidenciando a grande importancia que o sistema de monitoramento traz para a 

seguranc;a publica no combate a criminalidade. 

Urn dos maiores problemas para as seguradoras, segundo Ferraz (201 0), 

"esta na fraude contra o seguro, cuja exteriorizac;ao esta intimamente ligada a 
comercializac;ao de veiculos segurados em paises que fazem fronteira com o Brasil." 

Para a explorac;ao de servic;os de seguranc;a privada as empresas de 

seguranc;a sao regulamentadas pela Portaria DPF 387/2006, com posterior alterac;ao 

pela Portaria n° 515/2007-DG/DPF, em que a atividade de vigilancia patrimonial 
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"somente podera ser exercida dentro dos limites dos im6veis vigiados e, nos cases 

de atuac;ao em eventos sociais, como show, carnaval, futebol, devem se ater ao 

espac;o privado objeto do contrato" (BRASIL, 2011e). Apesar de nao constar a 

expressao vigilancia eletronica esta e abrangida pela norma. 

Quante a seguranc;a e tecnologia, mais precisamente ao monitoramento por 

meio de camaras, o Doutor em Sociologia e professor da Unesp, campus de Marilia, 

e tambem Coordenador do Observat6rio de Seguranc;a Publica da UNESP, foi 

entrevistado pelo jornal Gazeta do Povo, em que varias questoes foram levantadas, 

sendo de inicio lhe perguntado se no combate a criminalidade, as camaras poderiam 

serum substitute das estrategias contra o crime e, Souza (2011) responde: 

As cameras sao estrategias dissuas6rias que vieram da iniciativa privada 
(originalmente usadas em ambientes fechados) e passaram para os locais 
privados de acesso publico. Sao parte do nosso cotidiano e dao ao publico 
a sensa9ao de seguran9a. Muita gente se sente melhor sabendo que esta 
sendo monitorada e que tem alguem do outro lado da camera. Enquanto 
estrategias limitadas de dissuasao as cameras podem ser uteis, sobretudo 
em locais de grande circula9ao de pessoas ou em horarios e locais ermos. 
Mas elas nao podem substituir politicas publicas de seguran9a. No maximo 
devem estar articuladas a outras estrategias e, evidentemente, os policiais 
ou profissionais que as operam devem ter algum tipo de treinamento, bem 
como devem ter aulas de etica e de respeito as liberdades individuais. 

0 jornal Gazeta do Povo tambem lhe questionou se as camaras nao seriam 

um instrumento abusive, ou seja, nao invadiria a privacidade, mesmo que fosse de 

grande utilidade para a seguranc;a. A resposta foi dada com um pensamento 

constitucional, afirmando que deveriam ser observados os limites impastos pela 

Constituic;ao, ou seja, regras expressas deveriam de ser estabelecidas para que nao 

houvesse abuse por parte de qualquer pessoa, seja ela particular ou estado. 

(SOUZA, 2011) 

Outra indagac;ao feita pelo jornal Gazeta do Povo foi quanta a opiniao 

pessoal sobre o uso dessa tecnologia de monitoramento, tendo como resposta que: 

A questao e que ha um frenesi em torno desta tecnologia. Os sistemas de 
monitoramento existem desde os anos 1980, mas a tecnologia digital tornou 
o sistema mais acessfvel e mais maleavel. A capacidade de 
armazenamento aumentou e a qualidade das imagens tambem. Mas h8 
muito interesse das empresas de monitoramento em fazer com que todas 
as cidades comprem e instalem esses equipamentos. As prefeituras e os 
cidadaos precisam estar atentos porque antes da ado9ao das cameras e 
necessaria que seja feito um estudo mais detido sabre o problema. 

Souza (2011) term ina sua resposta dizendo que as camaras possuem muita 

eficacia na gestao do transite e sao "excelentes para a fiscalizac;ao de acesso a 
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certos espac;os restritivos. Mas certos crimes nao sao afetados por elas e certos 

criminosos nao se sentirao ameac;ados por sua existencia." 

agilidade do videomonitoramento facilita a realizagao de prisoes em 
flagrante e as imagens geradas podem ser usadas como prova de crimes 
em investigagoes da Policia Civil, e tambem pela Guarda Civil 
Metropolitana, pelas companhias de trafego e em trabalhos das prefeituras. 
(SAO PAULO, 201 0). 

A procura por sistemas eletronicos de seguranc;a, principalmente camaras, 

vern aumentando a cada ano, tanto no campo privado quanta no publico, em 

especial pelas prefeituras de todo o Brasil. Procura inibir a ac;ao de criminosos 

melhorando a seguranc;a na sociedade. Cantu do, o jornal Gazeta do Povo (2011) 

expoe posicionamento referente a questionamento de invasao de privacidade: 

Especialista em Direito Digital, a advogada Gisele Truzzi diz que a adogao 
das cameras precisa ser respaldada par uma lei ordinaria, que autoriza o 
usa dos equipamentos, e uma municipal, par meio da qual sao 
estabelecidas as regras de instalagao. Cada municipio deve criar a propria 
legislagao para regular o sistema. No entanto, sabe-se que as cameras nao 
devem ser colocadas no interior de banheiros e refeit6rios. Em ambientes 
corporativos, as imagens nao devem focar diretamente as pessoas. 

Nessa avaliac;ao, chega-se a conclusao de que nao ha invasao de 

privacidade, contudo deve-se respeitar a legislac;ao local, no uso de monitoramento 

por camaras, sendo que no caso do uso privado como em empresas, os funcionarios 

devem ser comunicados sabre o monitoramento. De outro lado, no uso publico, a 

regra e a mesma, ou seja, os locais de monitoramento devem ser informados a 
sociedade, seja por meio de placas ou adesivos por exemplo. (GAZETA do povo, 

2011 ). 

3.4.2 0 Uso de lnformac;oes na lnteligencia policial 

A missao institucional da Policia Militar na realizac;ao da policia ostensiva, 

deve ser precedida da interligac;ao dos setores de inteligencia com os demais 6rgaos 

do sistema, para suprir a Policia Militar de informac;oes e conhecimentos a serem 

empregados, segundo Silva (1990 p. 212): 

Criagao de urn setor de investigagao policial (informagao policial) na 
estrutura do Comando Geral e das Unidades Operacionais (UOp) para 
produzir conhecimento sabre criminalidade e abastecer os policiais de 
servigo da rua em geral e a equipe de Operagoes Especiais em particular. 
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Chiavenato (1999) cita que o mundo moderno se caracteriza por tendencias 

que envolvem globalizagao, tecnologia, informagao, conhecimento, servigos, enfase 

no cliente, qualidade, produtividade e competitividade. 

Conforme CHOO (2003; p.27) salienta: 

A informagao e urn componente intrfnseco de quase tudo que uma 
organizagao faz, sem uma clara compreensao dos processos 
organizacionais e humanos pelos quais a informagao se transforma em 
percepgao, conhecimento e agao, as empresas nao sao capazes de 
perceber a importancia de suas fontes e tecnologias de informagao. 

A otimizagao das operagoes policiais deve ser precedida de urn eficiente 

servigo de inteligencia, em que sao analisadas fontes primarias de dados e 

transformadas em conhecimento, podendo ser langados para determinadas missoes 

agentes do servigo de inteligencia ou mesmo o policiamento velado. Visando 

distinguir estas atividades, a Diretriz geral de planejamento e emprego da Pollcia 

Militar do Parana, Diretriz n° 004/2000, PM/3, datada de 16 de Junho de 2000, 

estabelece: 

i) Pertinentes ao Policiamento Velado 
0 policiamento velado e uma atividade de preservagao da ordem publica, 
em apoio ao policiamento ostensivo que emprega policiais militares em 
trajes civis e que possui caracterfsticas, princfpios e variaveis pr6prios. 
Ele deve ser entendido como mais uma tecnica policial militar, voltada para 
a busca de informagoes operacionais, procurando localizar e avaliar focos 
de risco a que estao sujeitas as comunidades e possibilitar o emprego 
racional do policiamento fardado. 
0 entendimento deve ser o de que a Forga Publica desenvolve sempre 
novas tecnicas, buscando, de forma racional, proteger e socorrer as 
comunidades, com qualidade e objetividade. 
Por ser uma atividade voltada exclusivamente para a preservagao da ordem 
publica nela engajados, tern os mesmos deveres dos empenhados no 
policiamento ostensivo. 
A agao do policiamento velado nao se confunde com investigagao criminal, 
afeta a Polfcia judiciaria. Sua missao esta contida na "competencia 
residual", decorrente de sua extensa competencia de Polfcia Ostensiva de 
Preservagao da Ordem Publica, a qual doutrinariamente engloba: 
- "o exercfcio de toda a atividade policial de seguranga publica, nao 
atribufda aos demais 6rgaos;" e 
- "a competencia especffica dos demais 6rgaos policiais, no caso de falencia 
operacional deles, ao exemplo de greves ou outras causas, que os tornem 
inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribuigoes." 
[ ... ] 
(1) A Agao policial: Princfpios Norteadores 
[ ... ] 
(c) lnferencia 
A partir de urn dado conhecido, deve-se alcangar por dedugao outro que 
dele ocorra, de maneira 16gica e racional, proporcionando a adogao de 
medidas preventivas ou prisao em flagrante. 
A interrupgao de uma possibilidade de delito, fungao primordial da polfcia 
preventiva, esta diretamente ligada ao raciocfnio e a analise correta do dado 
conhecido ou decorrente. 
[ ... ] 



(2) Tipos do Policiamento Velado 
Sao modos peculiares de execuc;:ao do policiamento velado: 
(a) Policiamento Precursor: 
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E. a atividade realizada em antecipac;:ao ao policiamento ostensivo, que tern 
por finalidade visualizar a real situac;:ao do local onde se desencadeara o 
evento principal, fornecendo subsidios para o exito da missao. 
(b) Policiamento de Revestimento: 
E. a atividade executada durante as operac;:oes policiais, visando preencher 
vulnerabilidades ou implementar as ac;:oes ou operac;:oes desencadeadas. 
[ ... ] 
(3) Procedimentos Especificos: 
(a) 0 policiamento velado desenvolver-se-a atraves de ac;:oes ou operac;:oes 
de carater preventivo/repressivo, atraves de planejamento previo, em 
determinado espac;:o fisico, coletando dados (inclusive atraves de 
filmagens),que se transformarao em subsidios basicos para as atuac;:oes 
ostensivas ou encaminhamento ao proprio Ministerio Publico, de forma a 
obstaculizar a proliferac;:ao de ocorrencias policiais, contendo-as em niveis 
perfeitamente toleraveis. 
[ ... ] 
Nao se confunde com o pessoal da P2, integrante do Sistema de 
lnformac;:oes da Policia Militar (SIPOM) e, como tal, produtor de informac;:oes 
para o seu Estado Maior. Este realiza busca continua de informac;:oes, nos 
campos da Seguranc;:a Publica e Seguranc;:a lntegrada. Aquele e lanc;:ado 
eventualmente, nos casos de necessidade de antecipar-se ao policiamento 
ostensivo, dando-lhe maiores probabilidades de eficacia. 0 destinatario das 
informac;:oes operacionais produzidas pelo pessoal do policiamento velado 
sera o Comandante da Frac;:ao e das produzidas pelo agente de 
informac;:oes do SIPOM sera o respectivo P2; 
[ ... ] 
j) Pertinentes a area de informac;:oes. 
A 2a Sec;:ao do EM, 6rgao central do SIPOM - Sistema de lnteligencia da 
PMPR, executara as missoes e objetivos constantes na Diretriz 001/99 -
PM/2, de 09 Set 99, a qual deve dar enfase ao monitoramento, 
mapeamento, prevenc;:ao e repressao ao "crime organizado" no Estado. 
0 Comandante Geral tera a sua disposic;:ao exclusiva, urn grupo especial de 
trabalho, denominado - GRUPO AGUIA - Ac;:ao de Grupo Unido de 
lnteligencia e Ataque, tendo por finalidade a "prevenc;:ao e repressao do 
crime organizado, especialmente assaltos a Onibus e roubos de veiculos e 
cargas nas rodovias", sendo composto, preferencialmente por 01 (urn) 
Oficial Superior como Coordenador e por policiais militares especialmente 
treinados, conforme dispoe o Decreta n° 4.914/98. (PARANA, 2000). 

Devido a incidencia e registros constantes de crimes ocorridos 

principalmente na faixa de fronteira do territ6rio paranaense, de roubos a onibus de 

turismo provenientes de compras no Paraguai ou abordados por quadrilhas de 

assaltantes, quando com destino aquele centro de compras, a Policia Militar do 

Parana, em 1998, visando coibir aquela modalidade de crime e outras como roubo 

de veiculos e de cargas, criou urn nucleo especializado denominado Grupo Aguia, 

vinculado ao servigo de inteligencia, que a epoca apresentou resultados positivos 

sendo desativado por ter cumprido a missao a qual foi proposta. 

Segundo Woloszyn (2003, P. 18), na materia intitulada: 0 conhecimento e a 

inteligencia: Uma ferramenta Estrategica, da Revista Unidade, assevera: 
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Com o recrudescimento das a96es do crime organizado no Pais, a area de 
inteligencia passou a ser visualizada sob outra 6tica, principalmente pelo 
poder publico, que rompendo alguns paradigmas, tem apostado na 
atividade por sua flexibilidade como metodo avan9ado em investiga96es 
policiais na busca de solu96es satisfat6rias e como variaveis que subsidia a 
tomada de decisoes. 

A inteligencia passou a ter urn conceito no Brasil com a decorrente extinc;ao 

do SNI - Servic;o Nacional de lnformac;oes, na decada de noventa. Criada entao a 

Agencia Brasileira de lnteligencia - ABIN, a inteligencia passou a ser considerada e 

visualizada como urn sistema complexo de procedimentos com o objetivo de obter, 

analisar e disseminar conhecimento, "dentro e fora do territ6rio nacional sobre fatos 

e situac;oes de imediata ou potencial influencia sobre o processo decis6rio e a ac;ao 

governamental e sobre a salva-guarda e a seguranc;a da sociedade e do Estado." 

(WOLOSZYN, 2003, p. 19). 

"Em suma, o Servic;o de lnteligencia necessita manter urn sistema de coleta 

e busca adequado, integrado, com comunicac;ao nacional eficiente, para que possa 

obter as informac;oes precisas e de grande utilidade para os decisores em ambito 

nacional." (VARELLA, 2004, p. 72). 

Conforme a resoluc;ao n° 1, de 15 de julho de 2009, que regulamenta o 

subsistema de inteligencia de seguranc;a publica, em seu artigo primeiro, paragrafo 

quarto, deverao ser considerados os seguintes conceitos (ROMAO, 2011 ): 

§ 4° Para os efeitos desta Resolu9ao deverao ser considerados os 
seguintes conceitos: 
I - lnteligencia: e a atividade que objetiva a obten9ao, analise e 
dissemina9ao de conhecimentos, dentro e fora do territ6rio nacional, sobre 
fatos e situa96es de imediata ou potencial influencia sobre o processo 
decis6rio e a a9ao governamental e sobre a salvaguarda e a seguran9a da 
sociedade e do Estado; 
II - Contra-lnteligencia: e a atividade que objetiva salvaguardar dados e 
conhecimentos sigilosos e identificar e neutralizar a96es adversas de 
qualquer natureza que constituam amea9a a salvaguarda de dados, 
informa96es e conhecimentos de interesse da seguran9a da sociedade e do 
Estado, bem como das areas e dos meios que os retenham ou em que 
transitem; 
Ill - lnteligencia de Seguran9a Publica: e a atividade permanente e 
sistematica via a96es especializadas que visa identificar, acompanhar e 
avaliar amea9as reais ou potenciais sobre a seguran9a publica e produzir 
conhecimentos e informa96es que subsidiem planejamento e execu9ao de 
politicas de Seguran9a Publica, bem como a96es para prevenir, neutralizar 
e reprimir atos criminosos de qualquer natureza, de forma integrada e em 
subsldio a investiga9ao e a produ9ao de conhecimentos; 
IV - lnteligencia Policial: e o conjunto de a96es que empregam tecnicas 
especiais de investiga9ao, visando a confirmar evidencias, indlcios e a obter 
conhecimentos sobre a atua9ao criminosa dissimulada e complexa, bem 
como a identifica9ao de redes e organiza96es que atuem no crime, de forma 
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a proporcionar urn perfeito entendimento sabre a maneira de agir e operar, 
ramificagoes, tendencias e alcance de condutas criminosas. 

0 uso da tecnologia como ferramenta pelo servigo de inteligencia e 
preponderante, pois o fluxo intenso e acentuado de veiculos que circulam por vias 

urbanas, rodovias e aduanas, impoe desafios aos 6rgaos publicos responsaveis pela 

fiscalizagao de pessoas, mercadorias e cargas nas fronteiras. Desafio igual aos que 

fiscalizam as normas do c6digo de transito, pois a abordagem total de veiculos e 
impraticavel sem que ocorram desgastes e descontentamento dos usuaries das vias 

publicas. 

Situagao analoga e vivenciada na fiscalizagao de transite urbana. Da frota de 

veiculos registrados no Estado, 30% transita com pendencia de pagamento de 

tributos, como licenciamento e IPVA, perfazendo 1,5 milhoes de veiculos, e 

dificilmente sao realizadas operagoes de fiscalizagao nas areas centrais nos horarios 

de pico devido a congestionamento causados por operagoes e blitz, assim, "duas 

razoes sao apontadas para explicar a diferenga: fiscalizagao deficiente e falta de 

punigao mais severa aos proprietarios." (BOREKI, 2011 ). 

0 uso da informagao e do conhecimento gerado pela tecnologia devera 

ocupar espago no processo de seletividade das abordagens policiais, todavia os 

recursos humanos tern ainda urn papel relevante na fiscalizagao. Oeste modo, a 

tecnologia da informagao propicia a coleta, armazenamento, manipulagao e 

processamento de informagoes ou dados (FURTADO, 2002, p. 24), os quais 

poderao servir de base para o servigo de inteligencia policial, sendo mais uma 

ferramenta no combate ao crime organizado. 

No ambito da Policia Militar do Parana a 2a Segao do Estado Maior e a 
Segao responsavel por desenvolver, planejar, executar, coordenar, 
supervisionar e controlar as Atividades de lnteligencia. Suas principais 
linhas de atuagao sao: a produgao de conhecimento (inteligencia) e a 
salvaguarda de documentos sigilosos (contra-inteligencia). A PM2 tern 
como competencia primordial assessorar o Comandante Geral da Policia 
Militar nas tomadas de decisao. Cabe destacar que a Segao mantem 
ligagoes tecnicas com as Comunidades de lnteligencia tanto a nivel 
Estadual, como Nacional, a qual se solidifica atraves da Agencia Brasileira 
de lnteligencia. 0 servigo prestado coopera na promogao da democracia, 
estabilidade, desenvolvimento, paz e harmonia social. E uma ferramenta 
indispensavel a defesa do Estado moderno, contra as ameagas como nar
cotrafico, crime organizado entre outros males que afetam a sociedade 
paranaense. (PARANA, 2011 ). 

Entretanto, o numero insuficiente ou falta de recursos humanos, compromete 

uma fiscalizagao mais efetiva, impoe a necessidade de utilizagao de mecanismos 
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tecnol6gicos para a selec;ao e o pinc;amento daqueles veiculos, cujos criterios pre

estabelecidos indiquem a demanda de uma atenc;ao mais apurada, desencadeando 

uma abordagem fiscalizat6ria. 

Outre assunto que preocupa a lnteligencia e a expansao do crime 
organizado transnacional ou das organiza<;6es criminosas transnacionais, 
que tern facilidade de transitar por nossas fronteiras. Ja existem pontes 
delimitados e mapeados de entrada, de transite, de contrabando de armas 
e, principalmente, de drogas entrando no Brasil - mercado consumidor. A 
produ<;ao de drogas nos paises fronteiri<;os tambem nos afeta. (VARELLA, 
2004, p. 70-71 ). 

A questao crime organizado nas regioes de fronteira e uma grande 

preocupac;ao dos servic;os de inteligencia, tendo em vista as ramificac;oes viarias que 

ligam o sudoeste do Parana, assim como todo o Estado, aos paises vizinhos. 0 

fluxo intenso de veiculos e pessoas, aliado ao numero insuficiente de fiscalizadores 

apresenta desafio a quem incumbe a fiscalizac;ao, conforme atesta Paro (2011 ): 

Com urn efetivo de 310 agentes para patrulhar toda a regiao de Foz do 
lgua<;u e Guaira, a Policia Federal (PF) nao consegue barrar a entrada de 
armas que passa pelos 170 quilometros do Lago de ltaipu e pela Ponte da 
Amizade, que liga Foz a Ciudad del Este. Na ponte o desafio e tao grande 
quanto no lago: fiscalizar cerca de 15 mil veiculos e 35 mil pessoas que 
circulam todos os dias nos dois sentido. 

Jairo Calazans (LIMA, 2011 ), que faz parte da Coordenac;ao Geral de 

lnteligencia da Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica, CGI/Senasp, e eo gestor 

do Sistema Nacional de ldentificac;ao de Veiculos em Movimento, Sinivem, afirma 

que urn grande instrumento do sistema de inteligencia da Seguranc;a Publica, que 

traz resposta com rapidez e precisao, e a comunicac;ao e os sistemas 

criptografados, e ainda destaca: 

Muitas vezes a gente pensa em tecnologia para poder simplesmente 
capturar, mas as vezes a tecnologia, a inteligencia e tambem salvaguarda 
daquele que esta sendo injustamente acusado. 
[ ... ] 
Porque haja vista a internet e a toda a tecnologia existente, os criminosos 
tambem lan<;am mao da tecnologia, trazem tecnologia de fora e eles andam 
numa velocidade muito grande e para alcan<;armos essa comunica<;ao, que 
se ve amplamente divulgado na midia a tecnologia que os criminosos usam, 
precisamos esta urn passe a frente. 
[ ... ] 
Quando a gente fala de inteligencia, nao pede se reservar a uma ideia 
antiga, onde cada urn tern seu pedacinho de informa<;ao e nao compartilha, 
o que agente chama de compartimenta<;ao. A verdadeira inteligencia se da 
pela comunica<;ao. (LIMA, 2011 ). 
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A eficiencia da conjugac;ao da inteligencia policial e da tecnologia e 

comprovada pelo projeto SINIVEM, inicialmente administrado pela FENASEG e 

atualmente pela SENASP que disponibilizou acessos de consultas aos bancos de 

dados aos servic;os de inteligencia, traduzindo-se em ferramenta de inigualavel 

importancia, na prevenc;ao e repressao a determinados ilicitos transnacionais, criado 

para coibir furtos e roubos de velculos segurados, apresentou resultados 

significativos na recuperac;ao de velculos roubados, conforme registro do SINIVEM. 

0 sistema de registro do SINIVEM e instalado em pontos estrategicos e 

realiza a leitura de placas, assim como outras caracterlsticas do velculo; conforme 

os veiculos passam pelo local sua imagem e captada e processada pelo software, 

que identifica a placa e caracteristicas, realizando o arquivamento instantaneo numa 

base de dados. Todas as informac;oes da leitura sempre sao registradas, incluindo a 

placa lida, a data, hora e o local da leitura, alem da imagem do veiculo. 

0 aperfeic;oamento e interligac;ao de bancos de dados policiais, judiciais e do 

DETRAN, permitem identificar veiculos roubados, clonados, dados de proprietarios 

referentes a antecedentes criminais, se possuem mandado de prisao, pendencias 

dos proprietarios com carteira de habilitac;ao suspensa ou vencida, inadimplencia de 

impastos ou multas, seguindo criterios previamente definidos no software 

empregado. 

0 monitoramento eletronico apresenta urn diferencial positivo aos demais 

processos, sendo muito eficaz ao servic;o de inteligencia, pais fiscaliza todos os 

veiculos que passam pelo local monitorado, e pela seletividade nao provocam 

congestionamentos durante a realizac;ao de alguma operac;ao, ja que opera de forma 

ininterrupta e automatica. Mesmo em locais escuros e sob chuva, ou quando a 

visibilidade do fiscal fica normalmente prejudicada, o policial pode tambem abordar o 

motorista de forma diferenciada e pontual, com maior cautela quando se tratar de 

urn veiculo roubado, alem de permitir o acompanhamento dos pontos de 

monitoramento a distancia e em tempo real. 

Logo, pelo conteudo ja mencionado, o Sistema Nacional de ldentificac;ao de 

Veiculos em Movimento torna-se urn instrumento de imensa qualidade e eficiencia 

na inteligencia policial, pais disponibiliza urn arcabouc;o gigantesco de informac;oes e 

dados, possibilitando o cruzamento destes dados e informac;oes, transformando-os 

em armas poderosas para o combate ao crime organizado. 
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4 METODOLOGIA 

As formas de se pesquisar e as tecnicas para se alcangar as informagoes 

sao muitas e independentes umas das outras, todavia qualquer uma das maneiras 

escolhidas faz parte de uma metodologia. Assim para se alcangar os objetivos 

especfficos, do presente trabalho, alem dos dados colhidos pelo questionario, 

tambem se utilizou metodo da pesquisa bibliografica feita por meio da pesquisa e 

analise de artigos, livros, legislagao, revista e internet, para a extragao de 

informagoes que pudessem comprovar aquelas fornecidas pelo publico interno. 

4.1 CARACTERIZAQOES DA PESQUISA 

A caracterizagao da pesquisa no que tange ao metodo de abordagem se faz 

no campo quantitativa e descritivo para que se realize a coleta de dados numericos, 

dados estes que permitiram a verificagao da ocorrencia ou nao da situagao em 

estudo. 

Na pesquisa, os procedimentos metodol6gicos se dao como uma 

convergencia de metodos, com uma aparencia multimetodol6gica, trabalhando em 

sentido de integragao de metodos, de orientagoes diversas, caracterizando a 

construgao hist6rica das ciencias humanas e sociais. (LOPES, 2000, p. 120). 

De acordo com Lopes (2000, p. 119-139), esta pesquisa classifica-se como: 

"Explorat6ria segundo o objetivo, ja que desenvolvera ideias para abordagem do 

conteudo; Bibliografica e de levantamento de informagoes segundo o procedimento 

de coleta; Bibliografica e de campo segundo a fonte de informagoes". 

Assim, a pesquisa realizada foi qualitativa e descritiva, para a metodologia 

qualitativa empregada, disserta o autor: 

As pesquisas qualitativas sao caracteristicamente multimetodol6gicas, isto 
e, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta 
de dados. Podemos dizer, entretanto, que observagao (participante ou nao), 
a entrevista em profundidade e a analise de documentos sao os mais 
utilizados, embora possam ser complementados por outras tecnicas. 
(MAZZOTTI, GEWANDSZNAJDER, 2004, p.163) 

Quanto ao carater descritivo da presente pesquisa, ressaltam-se os 

ensinamentos: 
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As pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a descrigao das 
caracteristicas de determinada populagao ou fenomemo ou, entao, o 
estabelecimento de rela96es entre variaveis. Sao inumeros os estudos que 
podem ser classificados sob esse titulo e uma de suas caracteristicas mais 
significativas esta na utiliza9ao de tecnicas padronizadas de coletas de 
dados, tais como o questionario e a observa9ao sistematica. 
[ ... ) 
As pesquisas descritivas sao, juntamente com as explorat6rias as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atua9ao pratica. (GIL, 1991, p. 90) 

Dos metodos de procedimento utilizados na pesquisa, o bibliografico, 

buscou-se em artigos, livros, legislagao, revistas, uma maneira de aperfeigoar a 

teoria e comparar com o proprio estudo de campo. Nao deixando de constar que par 

se tratar de uma pesquisa monografica o metoda de abordagem dedutivo e uma das 

formas metodol6gicas tambem usadas, do qual se extrai uma conclusao a partir do 

material pesquisado e coletado. 

4.2 APLICA<;AO DE QUESTIONARIOS 

A coleta de dados realizou-se em forma de 260 (duzentos e sessenta) 

questionario, cujas perguntas foram de marcar "X", para preservar o direito de 

anonimato; nao houve a necessidade de identificagao nominal dos questionarios 

respondidos, dispondo ainda que a participagao foi voluntaria, e a informagao 

resultante da pesquisa sera utilizada apenas estatisticamente. 

Com o objetivo de colher subsidio para a analise, face ao problema 

apresentado na presente pesquisa monografica, alem do estudo do referendal 

te6rico relativo ao tema, foi realizado pesquisa de campo par meio da aplicagao de 

um questionario aos policiais militares integrantes do 3° BPM, 21° BPM e da 6a Cia 

do BPRv, contendo o questionario onze perguntas objetivas. 

4.3 DEFINI<;OES DA AMOSTRA 

Para a coleta de dados inicialmente foram aplicados 285 questionarios, aos 

integrantes do 3° BPM, 21° BPM e da 6a Cia do BPRv escolhidos como amostra 

dentre a populagao total de 202, 295 e 63 policiais militares componentes de cada 

unidade respectivamente, totalizando 460 PMs. Como resultado, obteve-se o retorno 

positivo, de 260 questionarios, que representou 91 ,2% do total pesquisado. 
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A populagao definida para a extragao da amostra foram os policiais militares 

que servem e atuam na faixa de fronteira no sudoeste paranaense nas atividades de 

policiamento urbana e rodoviario deparando com ocorrencias relativas ao tema 

proposto e que poderiam contribuir para com o estudo abordado. 

Os questionarios foram aplicados a oficiais e pragas, sem distingao, ou 

qualquer tipo de mensuragao diversa da quantitativa; no tocante aos dados obtidos, 

as informagoes tiveram o mesmo peso referendal. Tambem sendo utilizado o 

metoda de pesquisa descritivo, com a utilizagao de estatistica simples, somat6rio 

dos resultados e aplicagao da media nos resultados de avaliagao, realizado 

mediante estudo de campo. Salienta-se que o estudo de campo quantitativa tern o 

objetivo de realizar a coleta de dados numericos que permitam verificar a ocorrencia 

ou nao da situagao em estudo. 

0 modelo do questionario enviado aos policiais militares encontra-se nos 

Anexos. 
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5. ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS 

As questoes fechadas referiam-se a verificac;ao de quais os fatores mais 

importantes para a busca da eficiemcia das atividades policiais, situando o uso da 

tecnologia neste contexte, mensurando a importancia da Diretoria de 

Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade e classificando quais os fatores que mais 

limitam a instituic;ao no desenvolvimento plene do uso da tecnologia. 

0 questionario buscou identificar a influencia geogratica da fronteira no 

contexte da seguranc;a publica, local e em outros centres urbanos, identificando os 

crimes transnacionais de maier incidencia na regiao sudoeste do Parana e aferir o 

nivel de repressao aos referidos delitos. Finalmente, apurar a contribuic;ao do 

monitoramento aliado a inteligencia policial e seletividade de abordagens nas 

atividades de repressao aos delitos transnacionais, buscando apurar os criterios 

para a instalac;ao de equipamentos de monitoramento e a atuac;ao mais efetivas das 

unidades operacionais da Policia Militar, na repressao a esses delitos atuando na 

denominada "competencia residual". 

5.1 RESULTADOS DO QUESTIONARIO E DISCUSSAO 

Da aplicac;ao dos questionarios, resultaram informac;oes relevantes para a 

presente pesquisa, servindo como base para o atendimento das questoes 

levantadas pela problematica que direciona o tema proposto. 

0 objetivo proposto foi o de aplica-los ao efetivo que atua na regiao 

sudoeste, tanto aos integrantes do 3° Batalhao de Policia Militar, responsavel por 15 

municipios na regiao de Pato Branco e 21° Batalhao de Policia Militar responsavel 

por 27 municipios na regiao de Francisco Beltrao, quanta aos integrantes da 5a Cia 

do Batalhao de Policia Rodoviaria responsavel por 1.611 km de rodovias na regiao 

sudoeste do Parana. 

Analisando-se as respostas obtidas dos questionarios, podem-se constatar 

percepc;oes e alguns pontes de relevancia os quais serao detalhados na fase 

seguinte do presente trabalho de pesquisa. 



Grafico 1: Fater importante para se obter a eficiencia da atividade policial. 

Qual o fator de maior importancia na atividade policial 
para se obter a eficiencia da atividade policial? 

• sele~ao e forma~ao 

• disponibHiza~ao de meios rnateriais 
II uso da inteligenda e tecnotogia 

• treinamento, i:nstru~ao .. especializa~ao e apertei~oamento 

• conjuga~ao dos fatores anter:iormente citados 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 
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Ao apresentar essa questao, teve-se por objetivo na 6tica dos policiais 

militares, verificar dentre os fatores de importancia na atividade policial, como se 

apresentava e o grau de relevancia do uso da inteligencia e da tecnologia para se 

atingir a eficiencia das atividades policiais. De posse dos dados, nota-se que a 

conjugac;ao de todos os fatores, demonstrou-se evidente no exito da atividade, 

sobressaindo-se o investimento humane ( selec;ao e forma gao 9% treinamento e 

aperfeic;oamento 1 0%) em comparac;ao ao uso de meios materia is e tecnol6gico 

(materia is 5o/o e tecnol6gicos 5o/o ). 
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Grafico 2: Grau de importancia do uso da tecnologia e da informa9ao na repressao 
ao crime organizado. 

Qual o grau de importa.ncia· do uso da tecnologia e da 
informa~ao nas atividades policiais de repressao a a~oes 

do crime o~rganizado? 

• nenhurn • pouco mt regular • alto • na:o tenho opiniao a respeJto 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario}, 2011. 

A segunda questao tern conexao com a primeira, excluidos os demais 

fatores que levam a eficiencia policial, buscou-se aferir o grau de importancia do uso 

da tecnologia e da informayao nas atividades policiais, 79% da amostra 

classificaram como de alta e 13% de regular importancia, totalizando 92o/o, 

·demonstrando que tanto a informa9ao como a tecnologia sao de extrema relevancia 

na atividade policial. 

Grafico 3: lmportancia da cria9ao da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e 
Qualidade · 

Qual a importancia da cria!;aO da Diret:oria de ~ 
Desenvolvirnen1:o Tecnol.6gico e Quafidade rn.edian1:e a • 

edi~ao da Lei n° 16.575/10? 

• pouca • regular ma. boa 111 excelente • nao tenho opiniao a respef-to 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario} do autor, 2011. 
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Diante da questao numero tres, percebe-se que 50°/o dos pesquisados, 

atribuem como medida de grande grau de importancia, classificando como excelente 

a cria~ao da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade, mediante a 

edi~ao da Lei no 16.575/10 (Lei de Organiza~ao Basi ca), traduzindo-se em medida 

que pode impulsionar a institui~ao rumo a melhoria do atendimento, ainda 19% 

consideraram de regular importancia, outros 18% nao manifestaram opiniao a 

respeito~ A diretoria em apre~o compete o planejamento, coordena~ao, controle e 

execu~ao as atividades de informatica e telecomunica~ao, bern como por promover 

a eleva~ao da qualidade dos servi~os, por meio da eficiencia e economicidade das 

atividades. 

Grafico 4: Fator que rna is lim ita o uso da tecnologia. 
I 

Qual o fafor que ma.is limita o uso da te(nologia nas 
atividades administrativas, a~oes e opera!;6es policiais 

militares no Parana? 

• limita~ao de recursos govemamentais; 

• falta de cultura organizacionai voJtada a pesquisa e uso de novas tecnologias; 

~ fatta de estrutura~a:o de se~ao ou diretoria; 

llausenda ou numero limitado de profissi:onais na area de pesquisa e tecnologia; 

• conjuga~ao dos fatorcs antcriormcntc dtados; 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

A questao quatro visou saber dos pesquisados quais as principais fatores 

limitadores do uso da tecnologia. Da pesquisa, a conjugagao de todos as fatores 

citados foi elencada como uma das causas gerais, porem, a limitagao de recursos 

. governamentais e a ausencia e au numero limitado de profissionais na area de 

· pesquisa .e desenvolvimento tecnol6gico tambem sao pontuados como decisivos na 

dispohibiliza~ao de novas tecnologias em prol do desenvolvimento das atividades 

operacionais e administrativas da instituigao. 
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A PMPR completou em 10 de agosto de 2011 157 a nos de existencia, e 

somente em 2010 confere o status a Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e 

Qualidade de 6rgao diretivo setorial, cuja finalidade esta em ser responsavel pelo 

planejamento, coordenac;ao, controle e execuc;ao as atividades de informatica e 

telecomunicac;ao. Apesar de outros setores possuirem tal atribuic;ao anteriormente, e 

ter desenvolvido projetos importantes para a instituic;ao, ha a necessidade de 

reforc;ar a cultura institucional voltada a pesquisa e ao uso de novas tecnologias, 

sendo que a maioria dos pesquisados, 52%, responderam que a conjugac;ao de 

todos os fatores elencados e o fator de maior limitac;ao ao uso da tecnologia. 

Grafico 5: A influencia do fator fronteira na ocorrencia de delitos transnacionais na 
regiao. 

0 sudoeste paranaense focaliza-se na: denom;inada 
11fa·ixa de fronteira" de 150 Km,s, quat a infltuencia desta 

condi!;aio na ocor:rencia de detitos tidos com:o 
transnacionais na r.egiao -? 

5% 2% 

• nenhurna inf:tuenda 
~ regular 

Ill n~io . tenho opiniao a respeito 

7% 

11 pouca inftuenda 
11 alta influenda 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 
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Esta questao visou aferir a influencia do fator fronteira, verificou-se que a 

proximidade com as fronteiras de outros paises acaba por trazer alto grau de 

preocupac;ao para a seguranc;a publica aos municipios limitrofes ou localizados na 

faixa de fronteira. Estudos e dados estatisticos apresentados comprovam a 

respectiva influencia, segundo pesquisa, os municipios de Guaira e Foz do lguac;u 

ocupam respectivamente as primeiras colocac;oes dos municipios brasileiros em 

relac;ao a crimes de homicidio, no pais no ano de 2006. 



Grafico 6: Crimes transnacionais detectados com maior frequencia no sudoeste. 
i - . 

Dos crimes chamados transnacionais1 quais sao os detectados 
com maiorfrequencia na regiao? 

• contrabando e descarninho 
111 trafico de drogas 

ll outros 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

11 trafico de arrnas e rnuni~oes; 
Ill contrabando de dgarro; 
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Essa . questao mista (fechada e aberta) apresentou quesitos definidos e 

oportunizou o acrescimo de outros delitos identificados pelos pesquisados. 

Demonstrou pelas respostas obtidas que o contrabando (importa9ao ilegal de 

mercadorias) e o descaminho (importa9ao de mercadorias com sonega9ao de 

tributes) apresentam o maior indica com 36'%; sendo seguida pela apreensao de 

cigarros com 31 %; e pelo trafico de armas e muni9oes e o trafico de drogas ilicitas, 

estes .ultimos principais insumos e mercadorias do crime organizado, respondem 

somados quase pela ter9a parte, ou seja, 27% das respostas dos entrevistados, 

itens que revelam uma das maiores preocupa9oes das autoridades da esfera federal 

e estadual, na redut;ao dos indices de criminalidade. A presente questao 

proporcionou para os pesquisados, a possibilidade de descreverem outras 

modalidades de crimes transnacionais mais frequentes na regiao, sendo elencado o 

furto/roubo de veiculos, contrabando de bebidas, contrabando de insumos agricolas 

como defensive, o contraband a de medicamentos, animais silvestres, roubo a ani bus 

de turismo, roubo de carga, descaminho de ra9ao animal e descaminho de generos 

alimenticios entre outros. 
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Grafico 7: Reflexes dos crimes transnacionais na criminalidade da regiao sudoeste e 
grandes centres urbanos. 

Os crime transnacionais ocorridos de passagem pelas regioes 
da fai.xa de. frontei~ra apresentam reftexos na seguran~a 

publica? 

10% 3% 

• nao influenda 3 seguran~ 

11 relativamente na regiao sudoeste e maior intensidade nosgrandes centros urbanos; 

~ nao nos munidpios da regiao,. mas com grande influencia nosgrandes centros urbanos; 

11 aumenta nos munidpios da regi'ao sudoeste e grandes centros u.rbanos; 

II nao tenho opini ao a respeito 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

A referida questao visou aferir a irradiac;ao da influencia do fator fronteira a 
regiao sudoeste e aos grandes centres urbanos do pais, constatando-se que os 

prejuizos a seguranc;a publica, no que se refere ao aumento dos indices de 

criminalidade, aumentam de igual forma no sudoeste e nos grandes centres 

urbanos, identificado em 54o/o das amostras. Para outros 23o/o, afetam relativamente 

os municipios da regiao sudoeste, sendo afetados com maior intensidade os 

grandes centres urbanos, demonstrando que muitas vezes a repressao nao e 

realizada de forma incisiva nos municipios considerados rotas para outras regioes, 

pais afetam relativamente a seguranc;a deles, porem os problemas mais cronicos 

acabam eclodindo em outros municipios ou Estados distantes. 
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Grafico 8: A eficiencia a repressao aos crimes transnacionais no sudoeste do 
Parana. 

A ocorrencia de crlmes transnacionals (trafico de drogas, 
contrabando de armas1 furto e ·roubo de veicufos e cargas; 

contrabando e descaminhQ, roubo a onibus de turismo1 entre 
outros) e coibido de forma eficrente na regiio sudoeste do 

Parana? 

• i;nexisfP..nter,n rl:\-OP.S e 
• coibida de for:ma· esporadica; 
11 a repressao e de regular efidenda.; 
11 de grande efidenda 
• nao fenho opini';io ri; respeito 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

A presente questao foi elaborada a fim de se aquilatar junto aos policiais 

militares responsaveis pelo policiamento urbana, rural e rodoviario, a sua respectiva 

impressao de como esta se procedendo a repressao aos delitos transnacionais; 

apenas 11 o/o dos questionarios apontaram como eficiente a repressao a tais delitos, 

sendo que a grande maioria, 76%, apontou que ha uma repressao de regular 

eficiencia e coibida de forma esporadica, o que demonstra uma preocupa9ao frente 

a fragilidade das estruturas existentes e responsaveis pela repressao desde os 

primeiros perimetros ou zonas de influencia. 
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~Sfico 9: Contribuh;ao do uso do monitoramento, softwares e servi9o de inteligencil .. 

As, rodovlas da reglAo sudoeste1, com fluxo· lntenso de ve.(culos,. 
o uso do monitoramento eJ;etronico e software:s especffi:cos1 e 
servi~o de inteligencia, contribuira na repressao de delitos 

transnaciona.is, por abordagens seletivas? 

18.n;to; 

m sim: com regular intens:ida:de; 
• nao tenho opinj:a.o a respelto 

3o/o 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

• si.m c.om p our.rll in tensjdadP-; 
• sim com grande importanda; 

Para essa questao, a grande maioria dos policiais militares julgou de grande 

importancia a utiliza9ao do monitoramento eletronico, com softwares especificos e 

servi9o. de inteligencia para a realiza9ao de abordagens seletivas no com bate aos 

crimes transhacionais, perfazendo 61 °/o dos questionarios. 

A seletividade das abordagens nas vias urbanas ou rodovias de grande 

concentra9ao de fluxo torna-se, a cada dia, mais imperiosa, a fim de se evitar 

congestionamentos das vias e reclama9oes de usuarios das vias publicas. 
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Grafico 10: Criterios de . arametros ara instala ao do monitoramento eletronico. 

Quais os ·criter.ios que devem servir de parametro para ~ 
instata~io do monitoramento efetronico em vias e rodovias? I 

I 5% 

II nas rodovias ou vias de acesso da cidades; 
11 nas vias ou rodovfas de mal or f:luxo; 
e nos acessos da regi:ao em pontos estrab~gicos de convergenda de fluxo; 
11 nao de\l·era ser utiHzada e 'm lotais flxos .. mas em pontos move is; 
11 nao devera segulr criterios; 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

·A presente questao visou buscar, por intermedio da percep<;ao, 

conhecimento e experiencia dos policiais componentes da amostra, quais os 

criterios que utilizariam para a instala<;ao do monitoramento eletronico na regiao 

sudoeste, sendo elencado por 43% dos pesquisados, a aloca<;ao seguindo 

caracteristicas geograficas, nos acessos da regiao em pontos estrategicos de 

convergencia de fluxo de veiculos (aduanas de fronteira nacional, pedagios, postos 

fiscais fitossanitarios entre Estados, pontes e hidreletricas ). Nesta questao, apesar 

de estar consignada a alternativa de utilizagao, nao em locais fixos, mas em pontos 

· m6veis, 25% dos pesquisados acabaram apontando tal alternativa, porem, a 

rotatividade da alocagao do equipamento de monitoramento nao permite a forma<;ao 

de u·m banco de dados de passagem em pontos pre-determinados de convergencia 

de transito, mas permitem aferir instantaneamente veiculos irregulares com 

pendencias de tributos, restri<;oes de habilita<;ao ou com registro de furta e roubo 

entre outros, contudo perderia a finalidade de controle de acesso. 
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Grafico 11: Atua9ao dos Batalhoes de Policia Militar na repressao aos crimes 
transnacionais. 

Como avalia a atua~ao dos Batalhoes de ·Policia MUitar, 
assumlndo uma '':funcao residual"~ pefa aus@ncla de 6rglo 

repress.ivo especifico ou pela carencia de me:ios humanos na 
repressa~ . e combate aos crimes transnacionais? 

• nao devera, atuar nesta fun~ao 
• devera a.tua.r de mane ira mais efeti.va na. repressao a esses deHtos 
rl dever;l atuar somente por solidta~,o e em apoio a PRF e BPRv 

II so.mente devera fazer opera~oes esporadicas 
• n~o tenho opi'ni:~o a respeito 

Fonte: Pesquisa de campo (questionario) do autor, 2011. 

Pela existencia de diversos 6rgaos de seguran9a publica (Policia Rodoviaria 

Federal e Estadual, Policia Militar e Civil) atuando no mesmo espa9o territorial, e 

pela ausencia de uma Delegacia de Policia Federal sediada no sudoeste 

paranaense .esta questao visou aquilatar a quem incumbiria a coordena9ao do 

monitoramento eletronico a ser supostamente implementado. Neste sentido, na 

avaliayaO; as policiais militares tiveram entendimento de que a ausencia au 

inoperancia de outros 6rgaos deve ser suprida pela atua9ao dos Batalhoes de area, 

assumindo essa "fun9ao residual", au seja, 57% dos pesquisados apontam que as 

Batalhoes deverao atuar . de mane ira mais efetiva na repressao a esses delitos, pais 

estes alimentam a criminalidade (com drogas e armas) nas areas de atua9ao 

especificas dos Batalhoes; em contrapartida na opiniao de 12% dos pesquisados, 

avaliaram que as Batalhoes nao devem assumir tal atribuiyao, devendo se dedicar a 
prevenyao e repressao de delitos no perimetro urbana e areas rurais, outros 15% 

opinaram pela atua9ao mediante solicitayao das policias rodoviarias e policia federal 

e 5% de que as Batalhoes deverao apenas realizar opera96es esporadicas. 
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6. CONCLUSOES 

Ao termino do presente trabalho de pesquisa e posslvel apresentar algumas 

conclusoes a respeito do tema proposto, "0 Monitoramento Eletronico como 

lnstrumento de Vigilancia e Controle de Acesso no Sudoeste do Parana", as quais 

se encontram referenciadas no corpo do trabalho e dados obtidos na pesquisa de 

campo. 

Como objetivo geral, foi evidenciado o uso do monitoramento eletronico de 

vias no planejamento e emprego em a96es, opera96es policiais e do servi9o de 

inteligencia, de acordo com as necessidades e caracterlsticas de cada regiao, 

tomando-se o sudoeste do Estado do Parana como campo de estudo. Verificou-se a 

viabilidade da utiliza9ao de equipamentos eletronicos e tecnol6gicos, como 

instrumentos e meios auxiliares ao desenvolvimento das atividades de repressao, 

nao somente aos crimes comuns, normalmente prevenidos e reprimidos no 

policiamento rotineiro, mas atuar de forma mais incisiva no combate as a96es do 

crime organizado e transnacional de grande influencia na regiao sudoeste. Regiao 

esta por onde os insumos drogas e armas sao trazidos do estrangeiro, em 

contrapartida passam pela regiao velculos e cargas receptadas no estrangeiro, 

alimentando o crime e elevando os Indices e taxas de criminalidade, aumentando a 

inseguran9a de todo cidadao, tanto no sudoeste quanta nas mais diversas regioes 

do pais. 

Constatou-se de acordo com dados colhidos, chamando a aten9ao a alta 

soma de valores movimentados em Ciudad del Este, de 12 a 14 bilhoes de d61ares 

por ano, considerado o mercado negro mais importante do continente e terceiro 

mundial, pelo rol de atividades ilicitas. Com o fluxo intenso de 15 mil veiculos e 35 

mil pessoas cruzando a ponte da amizade diariamente, propiciam a atua9ao e a 

infiltra9ao de criminosos e contraventores, que em decorrencia destas a96es 

irradiam problemas de seguran9a publica ao entorno, chamada zona de influencia, 

em especial ao oeste e sudoeste do Parana. 

Percebe-se que alem do fluxo intenso de veiculos e pessoas, entre 1.500 a 

2.000 carretas passam mensalmente pela ponte, tambem a extensao continental do 

territ6rio nacional, transformam a tarefa de vigiar a fronteira e coibir a a9ao do crime 

organizado gigantesca. Tais condi96es tern despertado a preocupa9ao dos 

governantes, pelos pronunciamentos e projetos recentemente implantados 
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(SINIVEM, Pefron, GGIFs) e em estudos, existindo ambiente propicio para o 

desenvolvimento de urn projeto da PMPR, para atuar neste campo e obter recursos 

e parcerias federais, par meio da SENASP. 

A midia tern exposto esta realidade e a deficiencia da fiscaliza9ao na 

fronteira, a falta de recursos humanos, a falta de aparelhamento e investimento do 

poder publico, evidenciando a fragilidade das fronteiras, pelas quais as a96es do 

crime organizado, para sua transposi9ao, encontram grande facilidade, par urn lado 

exp6e urn problema, mas par outro acaba despertando na popula9ao e nos 

governantes uma necessidade de a9ao. 

0 modelo policial brasileiro apresenta uma diversidade de 6rgaos 

responsaveis pela realiza9ao das atividades de seguran9a publica consagradas no 

texto constitucional no artigo 144, 6rgaos na esfera federal e estadual, alem das 

guardas municipais, cujas areas territoriais de responsabilidade muitas vezes se 

sobrep6em, gerando discuss6es e questionamentos sabre a competencia territorial 

ou funcional, o que gera beneficios somente a a9ao de criminosos. 

Neste sentido, e tambem de grande importancia a cria9ao de GGIFs 

(Gabinetes de Gestao lntegrada de Fronteira), que sao integrados par 

representantes das for9as de seguran9a e tern o objetivo de planejar, coordenar e 

executar a96es policiais de combate ao crime organizado e ao trafico de drogas e 

armas nas fronteiras do Parana com a Argentina e o Paraguai. Alem de trazer a 

integra9ao dos 6rgaos de seguran9a, foi tambem anunciada a instala9ao de urn 

GGIF na cidade de Foz do lgua9u, sob a coordena9ao estadual. 

Dentre outras medidas tambem foi anunciada a cria9ao de urn Batalhao da 

Policia Militar para atuar especificamente na regiao de fronteira, alem dos Batalh6es 

especificos de cada area, deverao incrementar de forma substancial a seguran9a 

nestas fronteiras do Parana, onde a regiao sudoeste esta inserida. 

0 tratico de drogas, armas e outras a96es do crime organizado sao 

atividades essencialmente mercantis, cujo principal objetivo e o Iuera financeiro, 

usando uma logistica de transporte de suas mercadorias e insumos, os quais no 

pais se dao basicamente pelo transporte rodoviario, modelo adotado pelo Brasil. 

Neste contexto, a utiliza9ao do monitoramento eletronico nas rodovias 

propicia o estabelecimento de zonas de perimetros, apura9ao e acompanhamento 

de rotas de veiculos suspeitos, possibilidade de intercepta9ao, abordagem e 

recupera9ao de veiculos furtados, como bern demonstrados nos resultados obtidos 
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pelo projeto SINIVEM, hoje coordenado pela SENASP. Oeste modo, desde que 

interligados a bancos de dados e com softwares inteligentes apropriados, o sistema 

proporciona uma serie de facilidades. Policiais, por meio da analise de dados 

armazenados e ap6s identificarem veiculos pertencentes a suspeitos da pratica de 

trafico de drogas, tern condic;oes de identificar datas, horarios e rotinas dos 

criminosos, quando dos deslocamentos para aquisic;ao e transporte da substancia 

entorpecente, facilitando assim, as prisoes e apreensao de ilicitos, tendo em vista 

que 0 banco de dados e formado pelo registro das passagens dos veiculos 

automotores pelas vias. 

Assim como as concessionarias, ao estabelecer os locais de construc;ao das 

prac;as de pedagio, escolhem pontos de convergencia de transito, sem vias 

alternativas ou de desborde os chamados desvios, a alocac;ao de pontos de fixac;ao 

dos equipamentos eletronicos de monitoramento devera seguir tal criterio, com a 

verificac;ao exaustiva das caracteristicas geograficas de cada regiao. A instalac;ao 

proxima as barreiras naturais (mar, rios, montanhas, lagos, entre outros) com poucos 

locais de passagem, acabam convergindo o fluxo mais acentuado de veiculos. 

A pesquisa apontou como criterio a alocac;ao seguindo caracteristicas 

geograficas, nos acessos da regiao em pontos estrategicos de convergencia de fluxo 

de veiculos, sendo que a regiao sudoeste paranaense, com poucas camaras de 

monitoramento eletronico compartimentaria a regiao inteira, alocadas nas aduanas 

de fronteira nacional, postos fiscais fitossanitarios entre os Estados do Parana e 

Santa Catarina e sobre as pontes e hidreletricas do rio lguac;u. De igual forma, 

outras regioes do Estado poderiam contemplar tais equipamentos, como a regiao 

litoranea, que possui caracteristicas extremamente favoraveis, pois alem de 

delimitadas pelo mare serra geral, possuem poucas rodovias de acesso. 

A atuac;ao do crime organizado e executada de maneira silenciosa e busca 

certa discric;ao, transportando e acondicionando de forma a dissimular e ocultar as 

vistas da fiscalizac;ao e do policiamento as armas e drogas, valendo-se de todos os 

artificios, inclusive a corrupc;ao estatal. A excec;ao dos crimes decorrentes dos 

acertos de conta e do consumo do t6xico na faixa de fronteira geralmente a ac;ao do 

contrabando ou trafico nao gera problemas a seguranc;a dos municipios limitrofes as 

fronteiras ou da faixa de fronteira, onde somente utilizam as rodovias como ponto de 

passagem. Porem, quando chegam aos destinos nos outros municipios e aos 

grandes centros urbanos, local onde e consumido o entorpecente e sao utilizadas as 
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armas para o controle de territ6rio, pratica de outros crimes ou enfrentamento dos 

6rgaos de seguranga publica, as consequencias mais nefastas da fragilidade das 

fronteiras sao sentidas com maior intensidade. 

Portanto, a repressao a esses delitos deve ocorrer o mais proximo a origem, 

ou seja, nas aduanas e na faixa de fronteira, onde a Policia Militar do Parana tern 

importante papel, pois e uma das poucas ou unica instituigao que se faz presente 

em todos os municipios do Estado, e conforme retrata o presente estudo na opiniao 

dos seus integrantes, a instituigao deve sim assumir esse papel na repressao pela 

sua competencia natural e residual. 

0 uso da tecnologia vern crescendo com uma rapidez impressionante na 

seguranga privada. Segundo dados da ABESE (Associagao Brasileira das Empresas 

de Sistemas Eletronicos de Seguranga), o setor cresceu uma media anual de 13% 

nos ultimos nove a nos, movimentou US$ 1 ,680 bilhoes no ultimo ano, sendo que o 

orgamento publico destinado a seguranga publica nao tern acompanhado esta 

evolugao. Conforme pesquisa de questionario elaborado, a limitagao de recursos 

governamentais e a ausencia e ou numero limitado de profissionais na area de 

pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico, sao pontuados como decisivos na 

limitagao ao uso de novas tecnologias em prol do desenvolvimento das atividades 

operacionais e administrativas da instituigao, sendo pontuada tambem a falta de 

estruturagao de urn setor ou diretoria de desenvolvimento tecnol6gico e qualidade, e 

a falta de cultura organizacional voltada a pesquisa e ao uso de novas tecnologias. 

Com a criagao da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e Qualidade 

mediante a edigao da Lei no 16.575/10, percebe-se a abertura de novas horizontes 

institucionais, porem, condicionada a necessidade de estruturagao adequada, com 

dotagao de profissionais habilitados e recursos adequados, devera consolidar uma 

mudanga cultural institucional voltada a pesquisa e tecnologia. 

Com o advento do uso de tecnologias pela iniciativa privada e poder publico, 

em especial no que tange ao monitoramento, porem a legislagao e julgados tern 

consolidado entendimento de que o monitoramento em areas publicas e inclusive 

em locais de trabalho nao ferem o direito a privacidade reconhecendo as filmagens e 

registros de imagens de equipamentos eletronicos como meio de prova. 

Dispositivos legais estabeleceram criterios para a utilizagao do 

monitoramento por empresas de seguranga e concessionarias de servigos publicos, 

garantindo a cessao de imagens e acesso a bancos de dados ao poder publico, 
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abrindo-se neste aspecto uma gama bastante grande da realizagao de parcerias 

para utilizagao de bancos de dados. As concessionarias de pedagio ou entidades a 

exemplo da parceria estabelecida com a FENASEG (Federagao Nacional das 

Empresas de Seguros Privados e Capitalizagao), quando criaram o SINIVEM 

(Sistema lntegrado Nacional de ldentificagao de Veiculos em Movimento) 

identificaram 1.421 veiculos furtado/roubados, demonstrando a eficiencia do sistema 

mesmo com poucas camaras instaladas. 

0 desenvolvimento da tecnologia digital, de localizagao por satelite, 

capacidade de armazenagem e transmissao de dados entre outras inovagoes vern 

revolucionando a tecnologia, impulsionando o mercado ao aperfeigoamento e 

descobertas, a uma velocidade nunca antes vista. 0 monitoramento eletronico data 

de 1980, portanto, com mais de tres decadas de existencia, e neste periodo, sofreu 

constantes avangos e aperfeigoamentos, apresentando uma gama imensa de 

produtos a disposigao no mercado, pela qualidade das imagens captadas e pela 

possibilidade de envio a distancia destas imagens, garante uma plena utilizagao, no 

caso do estudo apresentado. 

0 presente trabalho procurou identificar outras tecnologias e inovagoes 

utilizadas na iniciativa privada e por outros 6rgaos publicos, a fim de despertar a 

importancia da busca constante pela inovagao, uma vez que a Policia Militar do 

Parana possui como caracteristica marcante, o culto a tradigao e considerada por 

muitos conservadora, devendo flexibilizar-se, inclinando-se a cultuar a tradigao e 

valores sim, mas tambem, abrir-se a inovagoes tecnol6gicas e avangos cientificos. 

Do exposto, o estudo apontou como extremamente benefica e de grande 

importancia a utilizagao do monitoramento eletronico na regiao sudoeste do Estado 

do Parana ante suas caracteristicas geograficas e influencia do fator fronteira, 

contribuindo na otimizagao da aplicagao de agoes repressivas a delitos 

transnacionais, possibilitando a vigilancia e urn controle de acessos superior a 

qualquer outra modalidade de controle pessoal. 

Dos resultados apresentados, conclui-se que o uso da tecnologia 

isoladamente nao e a solugao aos problemas do enfrentamento a criminalidade, 

mas, sem sombra de duvidas, e urn dos ingredientes importantes de uma receita 

para a busca da eficiencia, eficacia e efetividade, para que sejam atingidos os 

objetivos da Policia Militar do Parana no que se refere a prevengao e a manutengao 

da ordem publica. 
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Rol de perguntas formuladas para a realizacao de entrevistas 
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As perguntas que constam do presente questionario tern por objetivo nortear e 

subsidiar a pesquisa do Trabalho Tecnico-Cientifico intitulado "0 monitoramento 

eletronico como instrumento de vigilancia e controle de acesso no sudoeste do 

Parana", requisite imprescindivel ao Curso de Especializa9ao em Planejamento em 

Seguran9a Publica, promovido pela Universidade Federal do Parana em convenio 

com o Governo do Estado do Parana. 

Oportuno salientar que a finalidade deste questionario e exclusivamente 

educativa, motivo pelo qual e mister solicitar a todos os colaboradores a gentileza de 

providenciar para que a devolu9ao deste documento estatistico aos cuidados de 

Capitao QOPM Geraldo Kochenborger, telefone (46)9103-1105 - endere9o 

eletronico: geraldokochenborger@hotmail.com. Antecipadamente, externam-se 

agradecimentos aos colaboradores. 

Na sequencia de questoes de 1 a 11, escolha uma unica resposta adequada, 

assinalando-a com urn "x" nos parenteses a esquerda. 

1) Qual o fator de maior importancia na atividade policial para se obter a eficiencia 

da atividade policial? 

( ) a sele9ao e forma9ao profissional policial adequada; 

( ).disponibiliza9ao de meios materiais (viaturas, equipamentos, armamento, ... ); 

( ) uso da inteligencia e tecnologia; 

( ) continuo treinamento, instru9ao, especializa9ao e aperfei9oamento policial; 

( ) a conjuga98o dos fatores anteriormente citados; 

2) Qual o grau de importancia do uso da tecnologia e da informa9ao nas atividades 

policiais de repressao a a9oes do crime organizado? 

( ) nenhum; 

( ) pouco; 



( ) regular; 

( ) alto; 

( ) nao tenho opiniao a respeito; 

98 

3) Qual a importancia da criagao da Diretoria de Desenvolvimento Tecnol6gico e 

Qualidade, mediante a edigao da Lei no 16.575/10, r esponsavel pelo planejamento, 

coordenagao, controle e execugao as atividades de informatica e telecomunicagao, 

bern como promover a elevagao da qualidade dos servigos, par meio da eficiencia e 

economicidade das atividades administrativas e operacionais da Corporagao.? 

( ) pouca, pais nao existe cultura institucional buscando a tecnologia e qualidade; 

( ) regular; 

( ) boa; 

( ) excelente, pais pode impulsionar a instituigao rumo a excelencia do 

atendimento. 

( ) nao tenho opiniao a respeito. 

4) Qual o fator que rna is lim ita o usa da tecnologia nas atividades administrativas, 

agoes e operagoes policiais militares no Parana? 

( ) limitagao de recursos governamentais; 

( ) falta de cultura organizacional voltada a pesquisa e ao usa de novas 
'· -.. 

tecnologias; 

( ) falta de estruturagao adequada de uma segao ou diretoria institucional; 

( ) ausencia ou numero limitado de profissionais habilitados e com conhecimento 

tecnico na area de pesquisa e tecnologia; 

( ) conjugagao dos fatores anteriormente citados; 

5) 0 sudoeste paranaense localiza-se na denominada "faixa de fronteira" de 150 

Kms da divisa com a Argentina, onde 07 munidpios da regiao, fazem confrontagao 

limitrofe com a Argentina e a proximidade com o Paraguai, cite qual a influencia 

desta condigao na ocorrencia de delitos tidos como transnacionais na regiao ? 

( ) nenhuma influencia; 

( ) pouca influencia, 

( ) regular, 

( ) grande influencia; 

( ) nao tenho opiniao a respeito. 
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6) Dos crimes chamados transnacionais, quais sao os detectados com maior 

frequencia na regiao? (neste quesito enumere de 1 a 5 por ordem de importancia). 

( ) contrabando e descaminho de mercadorias (pneus, eletrodomesticos, 

eletronicos, entre outros); 

( ) trafico de armas e munic;oes; 

( ) trafico de drogas (maconha, crack, cocafna, lanc;a perfume, entre outros); 

( ) contrabando de cigarro; 

( ) outros, especificar --------------------

7) Os crime transnacionais ocorridos de passagem pelas regioes da faixa de 

fronteira apresentam reflexes na seguranc;a publica? 

( ) nao influencia a seguranc;a em nenhum aspecto; 

( ) influencia relativamente a seguranc;a na regiao sudoeste e com maior 

intensidade nos grandes centres urbanos; 

( ) nao apresentam reflexes na seguranc;a publica dos municipios da regiao, mas 

com grande influencia nos grandes centres urbanos; 

( ) aumentam de forma incisiva os indices de criminalidade nos municipios da 

regiao sudoeste do Parana e grandes centres urbanos; 

( ) nao tenho opiniao a respeito. 

8) A ocorrencia de crimes transnacionais (trafico de drogas, contrabando de armas, 

furto e roubo de veiculos e cargas; contrabando e descaminho, roubo a onibus de 

turismo, entre outros) e coibido de forma eficiente na regiao sudoeste do Parana? 

( ) inexistem ac;oes e operac;oes de prevenc;ao e repressao; 

( ) coibida de forma esporadica; 

( ) a repressao e de regular eficiencia, 

( ) as ac;oes do Estado realizadas pelos 6rgaos de fiscalizac;ao e policiais sao de 

grande eficiencia; 

( ) nao tenho opiniao a respeito. 

9) As rodovias da regiao sudoeste sao as principais vias de acesso e rotas que ligam 

o Paraguai e a regiao da provincia de Missiones da Argentina aos Estados do sui 

Santa Catarina e Rio Grande do Sui, com fluxo intense de veiculos, o uso do 

monitoramento eletronico com programas e softwares especificos, cruzada com 
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dados do servi<;o de inteligencia, contribuira na fiscaliza<;ao preven<;ao e repressao 

de delitos transnacionais, por abordagens seletivas? 

( ) nao; 

( ) sim com pouca intensidade; 

( ) sim com regular intensidade; 

( ) sim com grande importancia 

( ) nao tenho opiniao a respeito 

1 0) Quais os criterios que devem servir de para metro para a instala<;ao do 

monitoramento eletronico em vias e rodovias? 

( ) coloca<;ao nas rodovias ou vias de acesso das cidades nos limites do perimetro 

urbana, gerenciadas pela policia de cada municipio; 

( ) coloca<;ao nas vias ou rodovias de maior fluxo; 

( ) aloca<;ao seguindo caracteristicas geograficas, nos acessos da regiao em 

pontos estrategicos de convergencia de fluxo de veiculos (aduanas de fronteira 

nacional, pedagios, postos fiscais fitossanitarios entre Estados, pontes e 

hidreletricas ); 

( ) nao devera ser utilizada em locais fixos, mas em pontos m6veis; 

( ) nao devera seguir criterios; 

11) A ausencia de uma Delegacia da Policia Federal na regiao sud oeste do Parana, 

a assun<;ao recente de rodovias federais no sudoeste pela Policia Rodoviaria 

Federal, a atua<;ao da 6a Cia do BPRv nas rodovias estaduais, como avalia a 

atua<;ao dos Batalhoes de Policia Militar, assumindo uma ''fun<;ao residual" pela 

ausencia de 6rgao repressivo especifico ou pela carencia de meios humanos na 

repressao e combate aos crimes transnacionais: 

( ) nao devera atuar nesta fun<;ao, devendo se dedicar a preven<;ao e repressao de 

delitos no perimetro urbana e areas rurais; 

( ) devera atuar de maneira mais efetiva na repressao a esses delitos, pois estes 

alimentam a criminalidade (com drogas e armas) nas areas de atua<;ao especificas 

dos Batalhoes de area; 

( ) devera atuar somente por solicita<;ao e em apoio as Policias Rodoviarias ou 

Policia Federal; 

( ) somente devera fazer opera<;oes esporadicas nos pontos estrategicos. 

( ) nao tenho opiniao a respeito. 




