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RESUMO 

Estudo que aborda as possibilidades do Batalhao de Polfcia Rodoviaria do Parana 
(BPRv) desenvolver ac;oes possibilitadoras de combate mais eficaz e efetivo ao con
trabando e descaminho nas rodovias estaduais sob sua circunscric;ao, levando em 
considerac;ao os quase duzentos mil quilometros de fronteiras com outros estados e 
pafses e urn sistema rodoviario composto de quase 120 mil quilometros, dos quais 
pouco mais de tres mil quilometros de rodovias estaduais, par onde tern escoado mi
lh5es de reais em impastos deixados de arrecadar em virtude do contrabando e des
caminho praticado em sua grande malaria pela via terrestre. Ah§m da evasao de divi
sas em virtude da sonegac;ao de impost0s, a pratica do contrabando de armas e dro
gas vern gerando o recrudescimento da Ciiminaliuade nas zonas urbanas brasileiras. 
0 BPRv, como 6rgao fiscalizador das rodovias estaduais do Parana, apesar de reali
zar apreensoes de contrabando de mercadorias, drogas e armas, nao tern obtido o 
sucesso almejado em virtude da falta de efetivo para atuar com maior eficacia no 
combate ao crime nos Pastas de Polfcia Rodoviaria (PPRv), tendo em vista o eleva
do risco a que se expoem os policiais militares. Uma soluc;ao alternativa foi a criac;ao 

· de equipes voltadas praticamente ao combate ao contrabando e descaminho, deno
minadas de Rondas Ostensivas Tatico M6vel (ROT AM). Entretanto, a defasagem no 
efetivo ja levou uma das companhias de polfcia rodoviaria a extinguir o grupo. 0 es
tudo mostra algumas deficiencias tambem no treinamento dos integrantes do bata
lhao, no sentido de pratica de tiro e tecnicas mais aprofundadas que capacitem os 
policiais ao enfrentamento de confrontos armadas com o mfnimo risco possfvel. 
Consta tambem a falta de doutrina de emprego mais definida para todas as compa
nhias distribufdas no Estado. 

Palavras-chave: Batalhao de Polfcia Rodoviaria, Contrabando e descaminho, 
Treinamento. · 



ABSTRACT 

A study that discusses the possibilities of the Highway Police Battalion of Parana de
velop actions to combat enablers more efficient and effective for human-smuggling 
and embezzlement in state highways under its jurisdiction, taking into consideration 
the nearly two hundred thousand kilometers of borders with other states and coun
tries and a road network consisting of nearly 120.000 kilometers, of which slightly 
more than three thousand kilometers of state highways, where has drained millions 
of dollars left to raise in taxes because of smuggling and embezzlement practiced 
mostly by land. In addition to tax evasion because of tax evasion, the practice of 
smuggling weapons and drugs has generated an upsurge of crime in urban 
Brazil. The BPRV as watchdog of state highways in Parana, although apprehensions 
carry contraband goods, drugs and weapons, has not obtained the desired success 
due to lack of manpower to operate more effectively in fighting crime in Police Sta
tions Road (PPRV) in view of the high risk they art~ exposed the military polic;~. An al
ternative solution was the creation of teams focused almost to combat smuggling and 
embezzlement, called Tactical Mobile Octensivas Rounds (ROTAM).However, the 
gap in the effective companies have led a police road to extinguish the group. The 
study also shows some deficiencies in the training of the Battalion, to practice shoot
ing and techniques that enable more in-depth face to the police in armed confronta
tions with the least possible risk. It also noted the lack of employment doctrine more 
defined for all companies distributed in the state. 

Word key: Highway Police Battalion; Smuggling and embezzlement; Training 
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liNTRODU<;AO 

0 contrabando e descaminho tern uma hist6ria longa e controversa, remon

tando, possivelmente, a primeira vez em que foram institufdos direitos, no sentido de 

coibir qualquer tipo de importac;ao ou exportac;ao de mercadorias de forma clandesti

na ou sonegac;ao de impastos. 

Ha muito que as autoridades vern dedicando especial atenc;ao a pratica do 

contrabando e descaminho no Brasil, considerando que esses ilfcitos afetam drasti

camente a vida economica e social do pafs. 

Tipificado no C6digo Penal brasileiro, o crime de contrabando e descaminho e 

tratado apenas como infrac;ao praticada centra o sistema tributario, quando, na reali

dade, vai mais alem, quando envolve o narcotrafico, o trafico de armas, de animais e 

a chamada pirataria praticada em grande, media e pequena escala por empresarios 

e pessoas ffsicas em busca de renda facil. Nao bastassem os prejufzos gerados aos 

cofres publicos, esse delito contribui tambem para o aumento da criminalidade, ja 

que tern gerado fechamento de pequenas empresas, as quais nao suportam a con

correncia desleal da comercializac;ao de mercadorias importadas com prec;os muito 

aquem dos praticados no mercado, levando desempregados a enveredarem pelo ca

minho do crime par absoluta falta de oportunidade de trabalho. 

Outrora praticado com maior incidencia por via aerea, atualmente o contra

banda e o descaminho tern ocorrido em grande escala pelas rodovias brasileiras, 

haja vista o rigor do controle do trafego aereo. 

o Parana tern suas fronteiras com os estados de Sao Paulo, Santa Catarina, 

Mato Grosso do Sui, Argentina, Paraguai e Oceano Atlantica, ocupando uma area 

de quase 200 mil quilometros quadrados, com um sistema rodoviario composto de 

quase 119 mil quilometros de rodovias, dos quais 3,4 mil sao constitufdos de rodovi

as federais, 12,4 mil de rodovias estaduais e 102,7 de rodovias municipais (BRASIL, 

2011). 

A proximidade do Parana como Paraguai e a Argentina e a facilidade de tra

vessia das fronteiras tern levado um crescente numero de brasileiros a ingressar no 

mercado informal de revenda de produtos contrabandeados e falsificados, atividade 

que se transformou praticamente em uma profissao. 
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Uma grande concentraf;ao de compradores informais, mais conhecidos como 

sacoleiros ocorre na divisa do Brasil com o Paraguai, os quais acorrem a Ciudad del 

Este, importante e principal polo comercial do pals vizinho, a qual possui caracterls

ticas pr6prias, irradiando preocupaf;ao nao s6 no aspecto evasao de divisas em vir

tude do contrabando, como tambem para a seguranf;a publica de todo entorno, con

forme assevera Robinson (2001, p. 14): 

Atualmente,Ciudad del Este nao e apenas o mercado negro mais importante 
do continente, mas tambem a cidade com o terceiro maior volume de tran
sac;oes em dinheiro vivo, somente atras de Hong Kong e Miami. Produtos de 
grife falsificados, dinheiro falso, passaportes falsos, CDs pirateados, softwa
re pirateado, carros roubados, drogas, lavagem de dinheiro e comercio de 
arm as fazem com que Ciudad del Este movimente entre doze e quatorze bi
lhoes de d61ares par ano.Em contraste, o PIB oficial do Paraguai e de ape
nas nove bilhoes de d61ares. 

Diuturnamente sao milhares de onibus e outros vefculos que cruzam as rodo

vias paranaenses transportando milhoes de reais em contrabando e produtos falsifi

cados, drogas e armas, que passam a incorporar os mercados brasileiros, a alimen

tar urn verdadeiro exercito de dependentes de drogas eo crime organizado, com ar

mas modernlssimas, que, na maioria das vezes, nem as forf;as armadas possuem. 

Alem de nao arrecadar nenhum centavo para os cofres publicos brasileiros e 

incentivar as praticas criminosas, a atividade do contrabando, principalmente, vern 

contribuindo consideravelmente para a geraf;ao de desemprego no Brasil, onde pe

quenos e medias comerciantes acabam se vendo na contingencia de encerrar suas 

atividades, par nao conseguir concorrer com os pref;OS das mercadorias ingressadas 

ilegalmente no pals sem o recolhimento de tributos. 

Outra atividade ilegal praticada freneticamente em solo brasileiro e o comercio 

de cigarros oriundos, principalmente do Paraguai. De maioria falsificada, os cigarros 

paraguaios sao vendidos livremente pelos ambulantes de todo o pals par menos de 

1M do pref;o do cigarro tributado, sendo responsavel par aproximadamente 45% do 

consumo brasileiro. Ha que se considerar que essa pratica ilegal, alem da evasao 

dos tributos, vern causando serios danos para a saude publica, se considerados os 

custos de tratamentos suscitados com o usa desses cigarros indiscriminadamente, 

custos que sao revertidos para a populaf;ao de forma indireta (MIKALOVSKI, 2009). 

Dados da Receita Federal do Brasil (2011) dao conta que em 2010 o volume 

de contrabando apreendido somente no Parana atingiu a citra de quase 200 milhoes 



17 

de reais. Em 2011, somente no mes de fevereiro as apreensoes de mercadorias em 

Foz do lgua<;u (fronteira com o Paraguai, Argentina e Uruguai) ultrapassaram a casa 

dos 11 milhoes de d61ares, correspondendo a urn aumento de 82% em rela<;ao ao 

mesmo perfodo de 2010. Os maiores volumes de apreensoes foram de cigarros, se

guidos de eletrodomesticos e muni<;ao para armas de fogo. 

Os registros de apreensoes somente no Parana correspondem a milhoes de 

reais mensais e estao aumentando a cada dia, gerando serios prejufzos aos cofres 

publicos e a sociedade. 

Ocorre que as apreensoes realizadas nao chegam nem pr6ximas do patamar 

desejado, se comparado com as mercadorias que passam sem fiscaliza<;ao nas bar

reiras e sao transportadas pelas rodovias do pafs, sem, contudo, qualquer tipo de re

pressao efetiva. 

Entretanto, a repressao ao contrabando e descaminho nas rodovias brasilei

ras nao e competencia somente da Receita Federal. A missao se estende a todas as 

polfcias que exercem fiscaliza<;ao rodoviaria, ou seja, a Polfcia Rodoviaria Federal 

(PRF) nas rodovias federais e a Polfcia Miiitar (PM) nas rodovias estaduais. 

A competencia da PRF e estabelecida na Constitui<;ao federal, artigo 144, pa

ragrafo 2°.1 e a das polfcias militares no panigrafo 5°. 2
, cabendo a primeira 0 patru

lhamento das rodovias federais e a segunda o policiamento ostensivo e a preserva

<;ao da ordem, atividade que inclui tambem as rodovias federais quando se trata de 

pratica criminosa, como o contrabando, descaminho e o trafico de armas e entorpe

centes. 

0 Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv) atua nas rodovias estaduais em 

todo o territ6rio paranaense, por intermedio de seis companhias de polfcia militar ro

doviaria, sediadas, respectivamente, nas cidades de Curitiba (1 a. Cia. BPRv), Londri

na (2a. Cia BPRv), Cascavel (3a. Cia. BPRv), Ma.ringa (4a. Cia BPRv), Ponta Grossa 

(Sa. Cia. BPRv) e Pato Branco (6a. Cia. BPRv). 

Alem dos postos fixos, cada companhia de polfcia rodoviaria mantem tambem 

uma equipe denominada de Ronda Ostensiva Tatico M6vel (ROTAM), constitufda 

por urn graduado e tres pra<;as (soldados e cabos), os quais executam patrulhamen-

1 Art. 144. [ ... ] 2° A polfcia rodoviaria federal, 6rgao permanente, organizado e mantido pela Uniao e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias fede
rais [ ... ]. 

2 Art.144. [ ... ] paragrafo 5°,as polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservat;ao da ordem 
publica. [ ... ]; 
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tos ostensivos em todo o trecho rodoviario afeto a cada uma das companhias, agin

do com maior especificidade no combate ao contrabando e descaminho e ao trafico 

de armas e entorpecentes. 

No decorrer de 2009, os integrantes do BPRv apreenderam 285 contrabandos 

nas rodovias do Parana, 15,2 mil kg de maconha, 26 kg de cocafna, quase 29 mil 

pedras de crack, 248 bolas de haxixe, quase 27 mil lanc;a-perfumes, 700 comprimi

dos de ecstasy e 64 armas de fogo; em 2010 foram 202 contrabandos, mais de 17 

mil kg de maconha, 165 kg de cocafna, quase 129 mil pedras de crack, 13,2 mil bo

las de haxixe, 300 frascos de lanc;a-perfumes e 50 armas de fogo; ate o mes de abril 

de 2011 ja foram apreendidos 92 contrabandos, 3,8 mil kg de maconha, 70 kg de co

cafna, pouco mais de 144 pedras de crack, 16 bolas de haxixe, 500 lanc;a-perfumes 

e 29 armas de fogo. 

0 volume de apreensoes realizadas pelo (BPRv) do Parana, apesar de signifi.: 

cativo, poderia ser consideravelmente maior, caso a situac;ao o permitisse, se consi

derado o volume de contrabando que circula pelas rodovias brasileiras diuturnamen

te. E nesse sentido que residem os problemas. Dentre eles destaca-se o efetivo dis

ponfvel de pouco mais de 500 integrantes para atuac;ao nos 56 postos fixos distribuf

dos por todas as rodovias afetas ao controle e fiscalizac;ao do Parana para atendi

menta de acidentes (que pode consumir entre tres e seis horas), fiscalizac;ao de do

cumentos de vefculos e motoristas, entre outras atividades pertinentes a esse tipo 

de policiamento, inclusive o combate ao contrabando e descaminho, trafico de entor

pecentes, de armas e de drogas. 

Outro aspecto que compromete sensivelmente a repressao ao contrabando e 

descaminho e a corrupc;ao praticada, tanto nas barreiras de controle da Receita Fe

deral, como nas rodovias federais e estaduais, em que grupos de agentes fiscaliza

dores acabam se envolvendo com o crime, denegrindo o trabalho dos demais e a 

imagem das corporac;oes perante a opiniao publica, em bora o com bate venha sendo 

realizado com todo o rigor possfvel, como seve no dia-a-dia. 

0 estudo discute e apresenta sugestaes relativas a situac;ao atual do BPRv 

paranaense na busca de ac;oes que permitam o combate mais efetivo ao contraban

do e descaminho pelas rodovias estaduais, como forma a minorar essa problemati

ca, responsavel por serios danos a sociedade paranaense. 



19 

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 efetivo disponfvel do BPRv para atendimento a todas as rodovias que cor

tam o estado do Parana encontra-se muito aquem do necessaria para a execuc;ao 

de urn trabalho de prevenc;ao e repressao ao contrabando e descaminho mais eficaz 

e permanente. 

Estudo realizado par Santos Neto (2008) mostra o quadro organizacional do 

BPRv visivelmente carente de incentive de recursos humanos para poder acentuar 

sua atuac;ao nas rodovias paranaenses, comprovando que seus integrantes estao 

sendo submetidos a sacriffcios em jornadas extras de trabalho (que ferem dispositi

vos legais vigentes no pals). 

Entretanto, as rodovias do Parana tern sido largamente utilizadas par vefculos 

transportando cargas de contrabando, oriundo, principalmente do vizinho Paraguai. 

Desde artigos de informatica a cigarros em grande escala, a atividade criminosa tern 

custado milhoes de reais aos cofres publicos, fruto da evasao de receita correspon

dente a entrada de mercadorias de forma irregular no territ6rio nacional. 

Embora a Receita Federal (RF) mantenha pastas de fiscalizac;ao na fronteira 

do Brasil com o Paraguai e a Polfcia Rodoviaria Federal (PRF) mantenha pastas de 

fiscalizac;ao na maioria das rodovias federais que cortam o estado do Parana, o fluxo 

de vefculos que trafegam diuturnamente nesse trecho torna praticamente impossfvel 

a verificac;ao completa, surgindo, daf, a necessidade de uma complementac;ao no 

trabalho de fiscalizac;ao e apreensao par parte da Polfcia Militar, par intermedio do 

Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv) do Parana nas rodovias estaduais, ja que 

grande parte das mercadorias contrabandeadas sao transportadas em caminhoes e 

onibus que, indubitavelmente, necessitam atravessar rodovias federais e estaduais 

no Parana para atingir outros estados brasileiros. 

Diante dessa necessidade primordial, o estudo buscou resposta para o se

guinte problema: E POSSiVEL AO BATALHAO DE POLiCIA RODOVIARIA DOPA

RANA DESENVOLVER ACOES POSSIBILITADORAS DE COMBATE MAIS EFI

CAZ E EFETIVO AO CONTRABANDO E DESCAMINHO NAS RODOVIAS ESTA

DUAIS SOB SUA CIRCUNSCRICAO? 
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3 JUSTIFICATIVA 

As conseqOencias geradas pela continuidade e aumento do contrabando e 

descaminho nao se restringem apenas a urn ou outro estrato social. Elas podem ser 

observadas em diversos setores da sociedade brasileira, que vao desde o fecha

mento de pequenas empresas (par nao suportar a concorrencia desleal), ate a dimi

nuic;ao da atividade economica interna, gerando, destarte, o desemprego. 

A repressao ao contrabando e descaminho par parte do estado encontra inu

meras dificuldades, que vao alem da questao tributaria, tais como o aparelhamento 

dos 6rgaos fiscalizadares, desvio de conduta de alguns agentes publicos e ac;oes 

paliativas normalmente desencadeadas apenas para satisfazer a opiniao publica. 

Urge a necessidade de soluc;oes efetivas no combate ao crime de contraban

do e descaminho, que tomou proporc;oes alarmantes no pafs, onde o comercio ilegal 

e praticado abertamente, sem que ac;oes definitivas de repressao sejam levadas a 

efeito. 

Acabar como crime e impossfvel. Entretanto, investimentos adequados e co

erentes possibilitam a diminuic;ao acentuada das perdas de arrecadac;ao registradas 

atualmente no Brasil em virtude de ac;oes criminosas de contrabandistas e trafican

tes que circulam livremente pelas rodovias brasileiras e que raramente sao incomo

dados. 

Reprimir com maiar rigor a pratica criminosa do contrabando e descaminho 

pelas rodovias estaduais paranaenses e urna grande responsabilidade sob os encar

gos do BPRv, no sentido de prestar notavel contribuic;ao como combate a esse ilfci

to penal e, par sua vez, ser mais urn impartante auxiliar no sentido de evitar a eva

sao de divisas dos cofres publicos brasileiros, com serias conseqOencias sabre a so

ciedade em geral, em virtude dos grandes prejufzos gerados e cada vez em maiar 

volume. 

Justifica-se a elabarac;ao do presente estudo como mais uma ferramenta con

tributiva para a melhoria das ac;oes do BPRv paranaense em face do contrabando e 

do descaminho nas rodovias estaduais. 
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40BJETIVOS 

0 estudo tern como objetivo geral apresentar solw;oes alternativas para a 

busca de mecanismos que possibilitem a<;5es concretas e efetivas do BPRv da 

PMPR no combate ao crime de contrabando e descaminho, em decorrencia do qual 

se apresentam os seguintes objetivos especfficos: 

a) Apresentar possfveis direcionamentos no sentido de melhor qualificar o 

policial militar rodoviitrio no combate mais efetivo ao contrabando e desca

minho nas rodovias estaduais paranaenses; 

b) identificar se os policiais militares rodoviarios paranaenses recebem treina

mento capaz de qualifica-los para enfrentamento de quadrilhas de contra

bandistas em rodovias; 

c) sugerir meios de aprimoramento nas a<;5es de combate ao crime de con

trabando e descaminho no Parana. 
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5 FUNDAMENTA«;AO TEORICA 

0 contrabando e descaminho faz parte da hist6ria da humanidade. Desde os 

tempos mais remotos, em que sao conhecidos registros, que as pessoas tentavam 

todas as formas de fugir aos encargos impastos pelos governantes para circular com 

mercadorias. 

Os tributos sempre foram o empecilho para aqueles que transportavam mer

cadorias. Sempre com taxac;oes elevadas, contribufam para a diminuic;ao da renda, 

induzindo os comerciantes e vendedores a se valerem de mecanismos para burlar a 

vigilancia e, assim sendo, nao recolher o que era devido ao estado. 

Para que o presente estudo tenha o enriquecimento desejado, e fundamental 

que alguns aspectos hist6ricos sabre o contrabando e descaminho sejam abordados 

para melhor entendimento. 

5.1 ASPECTOS HISTORICOS DO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

Os registros de contrabando no Brasil sao originarios desde o seu descobri

mento, quando as expedic;oes colonizadoras, sem imaginar a extensao do territ6rio 

encontrado e nem avaliar o volume das riquezas existentes, negligenciaram ao pan

to de permitir ataques de saqueadores que buscavam as riquezas naturais 

(BETHELL, 1998). 

Os grandes concorrentes da coroa portuguesa relativamente as riquezas bra

sileiras foram Holanda, lnglaterra e Franc;a, as quais, par meio das companhias ex

ploradoras ao Iongo da costa do pafs, saqueavam e contrabandeavam riquezas pe

los portos de Pernambuco, Bahia, Cabo Frio e Sao Vicente. Segundo Pereira e 

Koshiba (1980, p. 31): 

0 contrabando, apesar dos riscos de prisao, confisco e multas, se dava em 
larga escala. DemonstraQao cabal de que os possfveis Iueras devem ser 
maiores que as provaveis riscos. Assim, a concorrencia entre as potencias, 
conflitos, medidas restritivas e o contrabando faziam parte do sistema co
mercia! colonial. 

Para Nascimento (1960), quando o imenso territ6rio brasileiro foi dividido pela 

colonia portuguesa mais de uma vez em capitanias hereditarias, os donatarios, em 
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sua maioria constitufdos de nobres e homens de fortuna, governavam em nome do 

rei de Portugal e tinham poderes ilimitados para administrar seus vastos domfnios. 

Assim sendo, o contrabando era praticado livremente, principalmente de pau-brasil, 

metais, pedras preciosas e a<;ucar. 

Segundo Bethel (1998), os recursos navais portugueses entre 1630 e 1654 

nao passavam de oito galeoes para proteger a costa brasileira das investidas dos 

corsarios franceses em busca do pau-brasil e dos holandeses, que queriam o a<;u

car. 

Par volta de 1700, ja no ciclo do ouro o contrabando eo descaminho do metal 

ocorriam pelas imagens ocas de santos e pelo carregamento de ouro em p6 incrus

tado nos cabelos dos trabalhadores de explora<;ao, pratica que avan<;ou pelo perfo

do colonial. 

A pratica criminosa de desvio de minerios concorria de tal forma com a produ

<;ao legal da coroa portuguesa no comercio internacional, que os mesmos produtos 

eram oferecidos excessivamente no mercado consumidor e resultava na consequen

te queda nos pre<;os e prejufzos para os cofres da coroa a qual, para fazer frente ao 

contrabando e descaminho, adequou suas leis e as formas de repressao, objetivan

do frear as atividades ilfcitas (PEREIRA; KOSHIBA, 1980). 

Segundo Cal6geras (1957), o contrabando dominava boa parte do comercio 

da colonia, sem que as tentativas de combate-lo dessem resultado positive. Calcula

se que 40% do ouro produzido no Brasil tenha sido desviado ilegalmente e, junto a 

ele, metais e pedras preciosas escoavam pelo rio da Prata rumo a Buenos Aires, a 

mesma regiao, na fronteira como Paraguai, que convive ate hoje como contraban

do. A unica diferen<;a que atualmente e contrabandeado do vizinho pafs cigarros, ar

tigos eletronicos e outras bugigangas produzidas na China e que causam series 

transtornos para a economia nacional. 

5.2 AS PRIMEIRAS LEIS DE COMBATE AO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

Somente no seculo XVII que os colonizadores, percebendo a ausencia de 

efeitos sabre medidas tomadas contra o contrabando e o descaminho e assistindo 

ao aumento continuado da pratica criminosa par parte de outras na<;oes, com enor

mes prejufzos na arrecada<;ao, resolveram tamar medidas mais serias (CARVALHO, 

1983). 
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Segundo Silva (2011), uma das legisla<;oes publicadas pela coroa portuguesa, 

preocupada em reprimir o contrabando como ilfcito, foi o Alvara de 14 de novembro 

de 1757, que se referia ao mesmo como furta do tributo devido na entrada dos bens 

e aos prejufzos causados aos comerciantes, ja que a mercadoria contrabandeada 

podia ser vendida par pre<;o menor. 

0 Alvara de 14 de novembro de 1757 (ius Jusitaniae, 1757, p. 562) referia-se 

apenas ao contrabando e tinha a seguinte reda<;ao: 

EU EL REI Fa~o saber aos que este Alvara com for~a de Lei virem: Que 
sendo o delicto do Contrabando hum dos mais perniciosos entre os que in
festao os Estados; e dos que se fazem na Sociedade Civil mais odiosos; 
porque tendo a vileza do furta, nao s6 he commettido contra o Erario Regia, 
e contra o Publico do Reina, onde he perpetrado; mas tambem quando 
grassa em geral prejuizo do Commercia, he a ruina do mesmo Commercia, 
e o descredito dos Homens honrados, e de bem, que nelle se empregao em 
commum beneficia; porque podendo os Contrabandistas, que fazem os refe
ridos furtos, vender com huma diminui~ao de pre~os, respectiva aos Direi
tos, que deviao pagar; succede aos que cumprem com a obriga~ao de os 
satisfazerem, ficarem com as suas fazendas empatadas nas lojas, sem ha
ver quem /has compre; e julgar-se nelles fraude, e ambi~ao sinistra, pela 
maior carestia, que comparativamente se encontra nos generos, que ex
poem para a venda: [ ... ]. 

Quanta ao descaminho, este ja figurava na legisla<;ao portuguesa desde 

1750. 0 Alvara de 3 de dezembro de 1750, capitulo VI, numero 1 (/us Lusitaniae, 

1750, p. 21) era aplicado a movimenta<;ao interna de ouro sem o pagamento dos tri

butes (no caso, o Quinto): 

Toda a peffoa de qualquer qualidade, eftado, ou condi~ao que feja, que levar 
para f6ra do diftricto das Minas ouro em p6, ou em barra, que nao feja fundi
da nas Reaes Cafas da Fundiqao, e que nao feja approvada par Jegitimas 
guias, incorrera na pena de perdimento de todo o ouro defencaminhado, e 
de outro tanto mais, ametade para o denunciante, ou defcubridor do defca
minho; e a outra ametade para os cofres do Quinto abaixo declarado; a cujo 
monte accrefcera affim o defcaminho achado, como as penas delle, naque
les cafos em que nao hover denunciante, nem defcubridor, a quem fe adjudi
quem as ametades, que par efta Lei lhes ficao pertencendo. 

Segundo Carvalho (1983), em julho de 1808, urn decreta da coroa abria os 

portos para o comercio com na<;oes estrangeiras e estabelecia san<;oes para contra

bandistas, tais como a apreensao e multa no mesmo valor da mercadoria, cujo valor 

era destinado ao denunciante, como forma de incentivar a participa<;ao popular nas 

denuncias. 
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Em 1809, era criada a Guarda Real da Administra<;ao do Imperio, urn 6rgao 

com poderes de polfcia, cuja missao era fiscalizar e apreender produtos contraban

deados ou descaminhados. No mesmo ano foi tambem criado o Jufzo dos contra

bandos, para onde deveriam convergir todos os contrabandos apreendidos (PEREI

RA; KOSHIBA, 1980). 

Segundo Prado (2002), em 1830 era publicado o C6digo Imperial que, em seu 

artigo 177 prescrevia que importar ou exportar generos ou mercadorias proibidas 

(contrabando), nao pagando os direitos dos que sao permitidos na sua importa<;ao 

ou exporta<;ao (descaminho), resultaria em perda das mercadorias ou generos e 

multa igual a metade do valor dos mesmos. 

No aspecto exclusivamente alfandegario, escreve Nascimento (1960) que a 

primeira legisla<;ao que se tern conhecimento foi no segundo imperio, por meio do 

decreta n°. 2,647, de 19 de setembro de 1860, que objetivou unificar o sistema relati

ve a legisla<;ao fiscal. Novas mudan<;as vieram com a circular n°. 17, de 20 de abril 

de 1890, do Ministro da Fazenda. Denominada a Nova Consolida<;ao das Leis das 

Alfandegas e Mesas de Rendas, trazia em seu artigo 16 e paragrafos, entre outras 

atribui<;5es, o objetivo quanta a preven<;ao e repressao, exame e pesquisa dos sus

peitos, entre outras inova<;5es. 

As penas privativas de liberdade pelo crime de contrabando e descaminho 

passaram a figurar na legisla<;ao brasileira somente a partir de 1890. 

5.2.1 Os c6digos penais de 1890 e 1940 

Com a aboli<;ao da escravatura em 1888, a legisla<;ao penal brasileira sofreu 

diversas altera<;5es, dentre elas o estabelecimento de pena de priva<;ao de liberda

de, ate entao nao cogitado em nenhuma legisla<;ao que tratava do contrabando e 

descaminho. 

0 C6digo Penal de 1890 (Brasil, 1890) qualificava o contrabando como crime 

contra a fazenda publicae, em seu artigo 265, estabelecia que: 

lmportar ou exportar, generos ou mercadorias prohibidas; evitar no todo ou 
em parte o pagamento dos direitos e impastos estabelecidos sobre a entra
da, sahida e consumo de mercadorias e por qualquer modo illudir ou defrau
dar esse pagamento. Pen a- de prisao cellular porum a quatro annos, alem 
das fiscaes. 
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0 contrabando eo descaminho passaram a figurar no mesmo artigo do Cadi

go Penal brasileiro somente a partir do c6digo publicado em 1940 e vigente no Bra

sil. 0 artigo 334 estabelece que "importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, 

no todo ou em parte, o pagamento de direito ou impasto devido pela entrada, pela 

salda ou pelo consumo de mercadoria" (BRASIL, 1940). 

5.3 AS CONSEQUENCIAS DO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

As conseqOencias do crime de contrabando e descaminho para o pals sao in

descritfveis, ja que essa pratica criminosa e grande geradora de varios problemas 

sociais ja mencionados. 

Aspectos possivelmente culturais contribuem para que a maioria dos brasilei

ros entenda que o contrabando e descaminho nao devessem sofrer repressao mais 

acentuada por parte dos 6rgaos fiscalizadores, alegando, normalmente, as condi

<;5es economicas do pals, tributos elevados, desemprego, entre outros fatores. Nes

se sentido Monteiro (1998, p. 413) esclarece que: 

Se tomarmos um conjunto de agentes, que representa habitual e profissio
nalmente como meio de vida, um total de dez mil, quinze mil ou vinte mil 
pessoas que fazem do descaminho um meio permanente e contfnuo de vid
sa, e com isso vao formar uma economia estavel, mas informal, a margem 
da lei, fora de qualquer controle, sem pagar qualquer impasto ou contribui
«;:ao, e assim, concorrendo deslealmente com a industria eo comercio regu
larmente estabelecidos e contribuintes, ainda que parciais ou em atrasos 
constantes com o erario federal, estadual e municipal, ai temos entao um 
dana irreparavel, permanente e injusto, dessa mirfade de delinqi.ientes con
tumazes que, fazendo do descaminho um modus vivendi, vao dar prejufzos 
no computo geral de tributos, contribui«;:oes sociais e direitos trabalhistas de 
milhoes e milhoes, posto que sua atividade ilegal e permanente, ininterrupta, 
de ana ap6s ana. 

Silva (2011) revela que as sequelas do contrabando e descaminho do Brasil 

sao efetivamente preocupantes, tendo como consequencias cerca de 1,5 milhao de 

empregos que deixam de ser gerados por ano, fechamento de inumeras empresas 

(em virtude da diferen<;a de pre<;os de produtos contrabandeados e legais atingir ate 

50%), a morte de mais de 20 mil pessoas por ano em virtude do narcotrafico e a per

da de quase 10 bilh5es anuais de arrecada<;ao, valores que seriam suficientes para 

tirar da indigencia quase 30 milh5es de brasileiros, dobrando a renda diaria de 15% 

da popula<;ao que vive com ate urn d61ar, construir 216 mil apartamentos de 3 quar

tos em Sao Paulo, criar 20 milh5es de bolsas-escola por ano, propiciando ensino a 
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todas as crianc;as brasileiras na faixa de 4 a 14 anos, tirar 6 milhoes de crianc;as do 

trabalho infantil em condic;oes penosas, perigosas ou de insalubridade e ainda so

brariam recursos suficientes para dobrar o valor da renda minima de meio para urn 

salario minima. 

Jesus (2009, p. 539) aborda urn tipo de contrabando e descaminho que vern 

crescendo assustadoramente a cada ana no Brasil e que tern causado profundos 

prejulzos. Trata-se do contrabando de mercadorias chinesas, sabre o qual o autor 

relata que: 

Nos ultimos anos, assistiu-se a proliferat;ao no pafs de produtos de origem 
chinesa, que vieram a concorrer deslealmente com os produtos de industria 
nacional, em razao de que a grande maioria desses produtos que servem o 
mercado sao falsificat;oes de marcas famosas e sua insert;ao no pafs se faz 
de forma ilfcita, nao acontecendo nenhum recolhimento de tributos, atingin
do diretamente a arrecadat;ao do Estado. 

Outros aspectos preocupantes com relac;ao ao contrabando e descaminho re

sidem no fato de que as estatlsticas revelam que nos ultimos cinco anos, somente 

1% das armas que entraram no pals ilegalmente foram apreendidas; nos ultimos 

anos o consumo de cocalna no pals cresceu sete vezes (transformando o Brasil no 

segundo maior consumidor de drogas do planeta), gerando altos custos hospitalares 

e sociais na recuperac;ao de drogados. A saude da populac;ao tambem e frequente

mente ameac;ada, fruto do contrabando de agrot6xicos sem qualquer controle, ao 

qual se soma o trafico de animais silvestres, tido como o terceiro maior neg6cio ilfci

to do mundo e que tira do solo brasileiro mais de 12 milhoes de especimes anual

mente (SILVA, 2011). 

0 narcotrafico e outra forma de contrabando que tambem apresenta urn qua

dro assustador em nlvel mundial. Esse mercado criminoso movimenta cerca de 320 

bilhoes de d61ares par ana no mundo, urn mercado bilionario, cujos esforc;os para 

combate-lo se mostram infrutfferos ana ap6s ana. A multidao de dependentes de 

drogas no planeta ultrapassa a casa dos 300 mil hoes de usuarios adquirindo cocaf

na, maconha, herolna, morfina, crack, 6xi e ecstasy que sao inseridos no pals par in

termedio de traficantes que passam diuturnamente pelas fronteiras do Brasil (TAVA

RES; COSTA, 2011). 

A Comissao Parlamentar de lnquerito (CPI) do Narcotrafico, levada a efeito 

pela Camara dos Deputados comprovou que, entre as anos de 2003 e 2009, foram 
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remetidos ilegalmente para o exterior, cerca de 120 bilh5es de d61ares, provenientes 

de atividades ilfcitas (contrabando e descaminho, trafico de armas e entorpecentes, 

entre outros). 

5.4 REFLEXOS DO CONTRABANDO E DESCAMINHO NO BRASIL 

Os reflexos do contrabando e descaminho no Brasil nao se resumem somente 

nos prejufzos da arrecadac;ao em virtude da evasao de divisas, valores estimados 

em mais de 9 bilhoes anuais, conforme estimativa da Associac;ao Brasileira de Co

mercia Exterior (2011). Os danos tambem refletem na saude publica, considerando o 

elevado consumo de cigarros falsificados e de pessima qualidade e as sequelas na 

saude dos dependentes, que custam verdadeiras fortunas ao sistema hospitalar do 

pafs, alem da ocupac;ao de leitos hospitalares em detrimento de doentes mais ne

cessitados. 

A atividade ilegal de milhares de pessoas que procuram pafses vizinhos em 

busca de cigarros e outros objetos para revenda em solo brasileiro, que a princfpio 

aparenta uma opc;ao de trabalho para os desempregados, na realidade gera grandes 

prejufzos a nac;ao. Sobre essa atividade vista ate com certa simpatia por alguns seg

mentos da sociedade, Capez (2002, p. 539) esclarece que: 

Par tras desse comercio aparentemente inocente, que a primeira vista pode 
dar a impressao de uma safda para os diversos problemas sociais que o 
pafs enfrenta, esta uma rede de grandes fraudadores do fisco, que realmen
te sao os principais responsaveis e donas dos Iueras que resultam da sone
ga9ao de impastos atraves do descaminho, como tambem os riscos gerados 
a sociedade par meio de produtos com entrada proibida no pafs. Nesses ca
sas os comerciantes sao receptadores de mercadorias, objeto de contraban
do e descaminho, praticado par outros indivfduos. 

Outra atividade ilegal que tern aumentado consideravelmente no Brasil e o 

contrabando de cigarros do Paraguai. Segundo Kern (2002), somente a industria de 

cigarros no Brasil tern um prejufzo de mais de 1 bilhao de d6lares anuais. Desse 

montante, e possfvel o estabelecimento de uma ideia do valor que o erario publico 

deixa de arrecadar, considerando, inclusive que a industria do tabaco e responsavel 

por uma respeitavel fatia na arrecadac;ao de tributos. A esses numeros somam-se a 

perda anual de mais de 400 milhoes de d6lares em softwares contrabandeados e 
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mais 300 milhoes de d61ares correspondentes a comercializac;ao de CDs musicais 

falsificados. 

A condic;ao geografica do Brasil e o maior empecilho para o combate mais 

efetivo ao contrabando e descaminho, tendo em vista tratar-se de urn pafs hist6rica 

e geograficamente condicionado para facilitar esse tipo de crime. As fronteiras do 

pafs, extensas e acidentadas, oferecem, ao mesmo tempo que dificultam o controle 

e a fiscalizac;ao, esconderijos e passagens ideais para empresarios do crime (CAR

VALHO, 1988). 

A gigantesca extensao da fronteira brasileira e, sem duvida, urn dos maiores 

obstaculos enfrentados pela fiscalizac;ao no sentido de coibir o contrabando e desca

minho. Sao quase 16 mil quilometros de fronteira que separam 11 estados brasilei

ros de 10 pafses. 

0 volume de contrabando apreendido anualmente no Brasil nao corresponde 

aquele que efetivamente entra em territ6rio nacional em mercadorias, tais como be

bidas, eletroeletronicos, entorpecentes e armas de fogo de todos os tipos e calibres 

e que passam a abastecer o comercio ilegal, gerando desemprego, problemas soci

ais graves, recrudescimento da criminalidade, entre outros fatores que, somados a 

evasao de divisas, transformam essa pratica criminosa em urn grande empecilho 

para o crescimento do pafs. 

A preocupac;ao do governo brasileiro com o aumento do contrabando e des

caminho no pafs e a busca de mecanismos capazes de coibir a pratica criminosa im

peliu a instituic;ao do Programa Nacional de Combate ao Contrabando e ao Desca

minho pelo Decreta n.0 2781, promulgado em setembro de 1998 e destinado a criar 

condic;oes para a realizac;ao conjunta de tarefas e atividades, pela Secretaria daRe

ceita Federal do Ministerio da Fazenda e pelo Departamento de Polfcia Federal do 

Ministerio da Justic;a, relativas a prevenc;ao e repressao dos ilfcitos penais e adminis

trativos referentes a importac;ao e exportac;ao de bens (BRASIL, 1998). 

Tralli, Cerantula e Ferro (2011), em uma reportagem jornalfstica para uma 

emissora brasileira de televisao, percorreram a fronteira brasileira durante 45 dias, 

objetivando mostrar como funciona a grande rede do contrabando e do descaminho. 

Em toda a extensao da fronteira do Brasil com os outros pafses existem apenas 27 

pastas de fiscalizac;ao da Receita Federal. Aos prejufzos gerados pel a falta de reco

lhimentos dos impastos, somam-se os danos causados pela entrada desenfreada de 
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substancias entorpecentes e de armas de fogo, que alimentam o recrudescimento 

da violencia urbana. 

Outra constata<;ao dos jornalistas referenciados diz respeito ao contrabando 

de agrot6xicos chineses, que estao sendo utilizados na lavoura brasileira sem ne

nhuma autoriza~;ao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e nem do 

Ministerio da Agricultura e que, inevitavelmente, pode gerar serios riscos a saude da 

popula<;ao, alem do risco de transmissao de pragas que geram perdas incalculaveis 

a lavoura e, par consequencia, as exporta<;oes. 

Entretanto, OS riscos a saude publica nao param somente nos agrot6xicos 

contrabandeados de outros pafses. Estao concentrados tambem no contrabando do 

cigarro falsificado no Paraguai e comercializado em grande escala e sem qualquer 

controle no territ6rio nacional. 

As ultimas informa~;oes denunciam a existencia de 60 fabricas de cigarros no 

Paraguai, cuja produ~;ao e contrabandeada quase na totalidade com selos e marcas 

de produtos produzidos em solo brasileiro. 0 vizinho pafs produz 65 bilhoes de ci

garros anualmente, dos quais consome apenas 3 milhoes eo restante e contraban

deado, principalmente para o Brasil (TRALLI; CERANTULA; FERRO, 2011). 

As conseqOencias da entrada de produtos sem autoriza~;ao tambem dos 6r

gaos responsaveis pela saude publica dos brasileiros sao o aumento de doen~;as e 

internamentos hospitalares, cujas seqOelas e custos, somados a evasao de divisas 

em virtude do contrabando e descaminho, acabam sendo inestimaveis para o gover

no e o povo de urn pafs. 

Dados apresentados pela Agencia Brasil (2010) revelam que somente no 

transcorrer do ano de 2010 nos estados do Parana e Santa Catarina, a apreensao 

de contrabando realizada pela Receita Federal nas fronteiras do Brasil como Para

guai e Argentina ultrapassou a citra dos 250 milhoes de d61ares, que poderiam che

gar a 600 milhoes de d61ares caso as mercadorias apreendidas fossem vendidas no 

mercado interne, o que representa, em relac;ao a 2009, urn crescimento de 40%. As 

mercadorias apreendidas, se somam quase 4 mil vefculos transportando contraban

do e que tambem sao retirados de circulac;ao, ficando a disposi~;ao da justic;a. 

Somente no mes de maio de 2011 a Receita Federal do Brasil apreendeu em 

Foz do lgua~;u quase 11 milhoes de d61ares em mercadorias contrabandeadas, cor

respondendo a urn aumento de 21% em rela<;ao ao mesmo perfodo de 2010 (MEN

DES, 2011). 



31 

0 quadro apresentado na sequencia destaca a evoluc;ao das apreensoes re

gistradas pela Receita Federal do Brasil somente na fronteira do Brasil (Foz do lgua

<;u) como Paraguai: 

,' --::-

Apreensio de-,,Mercadorias 

Discriminaf;ao Total (R$) Evoluf;ao em relaf;ao 2010 

maio de 2011 I Acumulado ano Mis(%) I Ano (%) 
Bebidas 21.171,00 148.663,00 -29o/o 21o/o 

Brinquedos 273.504,00 1.011.653,00 66% 18o/o 

Cigarros 1.177. 755,00 5. 084.677' 00 27% 34o/o 

Eletronicos 2.144.529,00 13.632.545,00 46% 60o/o 

Informatica 533.883,00 3.692.279,00 -14o/o 140/o 

M fdia Otic a Gravada 91.405,00 429.660,00 -25o/o -28% 

Mfdia 6tica Virgem 55.668,00 367.754,00 -54% -40% 

Perfumes 111.542,00 574.268,00 -25°/o -8% 

Rel6gios 192.828,00 1.410.265,00 -2°/o 75o/o 

Vestuario 1.117.393,00 3.654.292,00 62% 57o/o 

Outras Mercadorias 1.351.697,00 6. 663.651,00 56% 21°/o 

Vefculos 3.516.561,00 18.645.738,00 3% 28o/o 

SOMA 1o.5s7 .s3s,oo T 55.315.445,00 21% I 33% 

QUA ORO 1 - RESULT ADOS DA FISCALIZA<;AO DA RECEIT A FEDERAL EM FOZ DO IGUA
<;U (QUADRO COMPARATIVO) 

Fonte: Mendes, 2011 

Os cigarros continuam sendo urna das mercadorias predominantes no contra

banda para o Brasil. 

5.5 A ATUA<;AO DA POLfCIA RODOVIARIA DO PARANA NA REPRESSAO AO 

CONTRABANDO E DESCAMINHO 

Enquanto o Brasil possui quase 16 mil quilometros de fronteiras com outros 

pafses, o Estado do Parana faz divisa com Paraguai e Argentina, correspondendo a 

2,6 mil quilometros. 

Apenas com o Paraguai sao quase 1,4 mil quilometros com apenas dais gran

des pastas de fiscaliza<;ao da Receita Federal do Brasil. A essa grande extensao ter

ritorial de fronteira soma-se o grande volume de trafego de vefculos diuturnamente e 
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a impossibilidade de uma fiscaliza<;ao com maior rigor, caso contrario seriam forma-
/ 

das filas de milhares de quilometros de vefculos. Diante disso, os fiscais da Receita 

Federal e os integrantes da Poll cia Rodoviaria FederaJ exercem a fiscaliza<;ao de for

ma aleat6ria e grande parte das apreensoes de contrabando e trafico de drogas e 

armas ocorrem, ou por intermedio de denuncias, ou em virtude de abordagens alea

t6rias. 

Como ja mencionado no presente estudo, urn dos fatores de maior contribui

<;ao para a a<;ao dos contrabandistas e traficantes nas rodovias do pals e fruto da 

condi<;ao geografica do Brasil em rela<;ao a sua fronteira seca com outros pafses e a 

existencia de apenas dais pastas de fiscaliza<;ao da Receita Federal, alem da falta 

de efetivo, tanto na Receita Federal quanta nas polfcias rodoviarias Federal e Esta

dual, faltas essas citadas cotidianamente nos meios de comunica<;ao social. 

A fiscaliza<;ao nas rodovias estaduais no Estado do Parana e de responsabili

dade exclusiva do Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv), estruturado em seis com

panhias de PoHcia Rodoviaria (Cia PRv) com sedes nos municfpios de Curitiba, Lon

drina, Maringa, Cascavel, Ponta Grossa e Pato' Branco, conforme mostra a figura 1 . 

.. 
411 0aPRv 

• ••• • 

• 
•51 CiaPRv • • 

• 

Figura 1 - Distribuic;ao das sedes de Cia BPRv no Estado do Parana 
Fonte: 3a. sec;ao do Estado Maier do BPRv (2011) 
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As companhias do BPRv mantem 56 postos fixos de polfcia rodoviaria (PPRv) 

em toda a malha rodoviaria estadual, conforme ilustra a figura 2: 

Figura 2 - Distribuic;ao dos PPRV no Estado do Parana 
Fonte: 3a. sec;ao do Estado Maior do BPRv (2011) 

Atualmente, o efetivo do Batalhao de Polfcia Rodoviaria (BPRv) e composto 

de pouco mais de 780 policiais militares. Destes, 530 encontram-se disponibilizados 

para atuac;ao nos PPRv e outros 20 atuam nas Rondas Ostensivas Tatico M6vel 

(ROT AM), uma forma de policiamento m6vel, cujo objetivo e atuar de forma mais re

pressiva no combate ao contrabando e descaminho e trafico de armas e entorpecen

tes, com apresentac;ao de resultados positives, segundo avaliac;ao do comando da 

. unidade. 

0 efetivo de 530 policiais militares corresponde a 14 policiais militares distri

buidos por PPRv. Considerando a jornada de trabalho estabelecida em lei e a escala 

de servic;o de tres turnos de 24 horas, o resultado sao aproximadamente cinco polici

ais militares por PPRv em cada turno, encarregados da fiscalizac;ao de vefculos, 

atendimento a acidentes, elaborac;ao de boletins de acidentes (sem vitimas conso

mem cerca de tres horas e com vftimas, ate seis horas) e combate ao contrabando e 

descaminho, narcotrcifico e ttafico de armas (PARANA, 2011). 
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Outro aspecto a ser considerado e a extensao da malha rodoviaria estadual 

atribufda a cada PPRv. 0 quadro 2 apresenta sua distribui<;ao no estado do Parana. 
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i .. MALHA 
POSTOS DE POL(CIA 

RODOVIARIA/MUNIClPIO 
RODOVIARIA SOMA (KM) 

(EM KM) 

Paranagua (Alexandria) 183,5 
""'"''"''"'"'~"~'·" ·••···=~•"'" .,,.,,.,.,.,,.,,..,,,.,"'''"''""=.w_,·•»=•='· .,.~"'''"'''' ··•··="'"'''".,.,,.,«,.,..,.,.,.,,,..,. ~•·•·•·»><·»•···'"""'·"''"'''''""'"'"'''·<J····»"''"·'··•''"""'"''""''""'"#-··w•···*''"''"''w'*' 

Araucaria 106,5 
w~w·•-»·•W*'""""*~·-=*"'»>~=~--'-"'"*"'"'"'""''"'""=-"··"'· .. > ~> .• x>·>•••··•·»<>*''''»>·>·><M>W''"'''''~'"""""""''"I·'*' ;··-=••~>W«-w-m. '"*""'MM'"'*'·-
Curitiba (Contorno Sui) 66,0 
><»<·>·>'w<-*><>=·'""'"*'-*""'""'"''m'*""""'"-*~-**"'"'· ·-=''""''"'~'''"'"""'' >. ''*'"'''"·'''·'•··•=••''"'""''·>••••=•w,@>MJ>»·''·*"'=•m=~•-"•=*===w·"·"*'"*''' 
Almirante Tamandare (Cb Cezar) 212,0 
(;'LI'aratu5a'(coroadosT'_ ... _.M_«,. '" •...••• ,,., .. «.··· ... ~ ...... " •.• ,. ...... , ....... ", ... ,_ .. ", ..... ·.,--.. ···-· .. -·2i. ci,_,,,.=_,,,, .. 
l-W·Y.''''<--~:«-:~>.-:«>o:+>»_,,,-..;~-.·»x->=-=~w--==-. -~«<-:-:.:.....w. .... »>:-·,,.,,....,.,«<-:-:N . ..,., ,,,.,,_,,_,"""""'"" .. ~· ... ,,.,.,~,,,.,,, __ ,_,."*"' ~·-· ''"·»<W#.·-, 

1.361,1 
90,6 

, .. ,,. "'"*'"'*''""''"'''"'"~'"""*'~··**''"""~··-«"·'"·> 

1,8 

Quatro Barras (Graciosa) 
G'uarai'uE·a-""'"'"'·'··'"-"·-=-···~ .. , .. ,_., .. _ .. , .. w ........... , 

54,3 
-~:'<:~ -:<+".:.l«<•:«,.:.;.:.:.;..•:-:<W:.VM--"<'C·:·-N·'<-!.(-;.;(-;.,• •. l'!·--

30,0 
*~'l'/V'..:o;-:-:-:-:.;.><.c-..w...:+:<~);<-»:->:«·:-:·x->:-:-~:.;..:.:-:-:-:,«<'-.<.;.:,,,..;.;~.;.;.m.»:<<N·:-~««-:-:_. .. "l-:-:-x-x:«-:<<w:•,:.c-:<-x-w.-~+:«·»:«·~»:<<· , . ._.. .. .,.;.:-:-~:-:<·=<<·:«<·-· :-.<-:-:-. .;-:-l<-:·:'· 

Sao Mateus do Sui 
UnT§.o-daVit6"ria~_,w==··=·-,=··"'"W·'"-"''" 

Andira 153,6 A'i)licarana_ ... ,._, ...... <>,,.,,w,., .. __ .. _., .......... _._, .. =,-w., ..... ,., . .,,, .......... , ..• , ... ,.,, ..• ,,,,, .. ,.",.,.~ ..... "'_ .•. , .. ,.,,.,. ... , ,, ..... , ... "' . .,, ......... ,1."32'.~7"'"'""*""., .. , ... ,, .. 
--·-·---·>~""""'"="=<>>M*,._,.,<>m>*->»>~. ·---»»,><·•»>»%W«M=<>~•·*"'•»»H~~m,WWWWM»-=' r ==·-·----·""""*--"•»< 
Cambara 81,0 
cilarfes~N'auiar~*··-~ .. «·=-·"""~'w .... ~·~· .. , .......... '"." .•. ,.,.'" .•• '" .......... " .. " •• =·*·-··,··<>···,.« ...... , .... __ ,... . ... " ............. ,_wi51~a-·· ·····..w«.=«·· 

c'Or'f1E§"'TT'Proc6ilf()"'"'·"-""~= ........ _ •. , .. '""""''""'.""'"'"' ..... ,~ ........ ~" .............. w-.. , .. ,_._." ~" ....... ~,~"-"'"1'29 ~a·"··=·<=m~·"· 

~::::~:10>m~=::-~~~1m-.;m?.~~:m::::x:~=~1X:-~~""AA'~~~:::: 

lbaiti 150,2 iiJ'ipora·M-·_,, .... """"'-""'"·"·· ..... _,,"~·-·=""" ....... , ... , .,.,,.,., ........ , . .,., .. · ,.," .. ,., .......... , ... , ..•. m ......... ,,""·~··, ....... - ..... _.237 ~3 .... """"""" ·· ·· 
~m-;.c..»!v:oO<>:.>:«·>""'Y,;..-«.;-,._-.-~~:.;~-:-»;.".:-;:.:-;-x.,.;-~~:-;.:-:~-M<-»>:·:~·-:~A"'<'0:.l"}:-·l'N:._,~);-~:..»:v.<-»X«·>»:·:O:•:·:·>:·x->»»>:-.•:·:-·.;:'"·.•:•:·•:_,., .">M'»>:¥.-'<-»>;.;•>;<•:•-::«-:.;-:-:->xo:•>"<.·:-·-;:·-/': !<.;.'M>;o"-' ·.;.-x-:.;.:<-:-r.-:.;-;-:.;.(.;.:m=· ·-. .-o~e-:<-H.lo!·X:.;-..:->:<-W"X<*'<«o:<-:-~:« 

Jaguapita 149, a 2.501,8 
r::tra.L:JA'~d'a·se;r:·r:a~·--.. --.. = .. ,· ,~,. ........ """""'··-mm ... " .......... , ............. w. .••.•.•••••..• , ................. , ....... ,,, ••.• """""'' ..... , .... , .. ,. .... , ............... , ........ 5:3'~9*·--.... x; ....... " .... 

x-;.-~w..;-x-~:-":.;-;.:-;Vlo;:-::-::...:·:~;.-..W.«-:·:>x·:·:·:l'..:«wx.;~~-{-;.;.;.;.~-:...:·x·;;,"««-=«c.;~..:-;xw.-:«·.··· :.;.:.:-,..;.:•-:-;.:.;-:Vlol«<l;«-S»;·~-:«~N4W:".;.:.;".'·::-:--. . .:.x-:v-:.:w:-~ 

Porto Capim 167,0 
_.,,,,*."'''"""'""-•·><~«<•=-"'·'"·>•·•«·••·•<>«><·>«<••"~•·"='""''"''¥"'~'"'""''""'"''"""'' ,.,. ·>·><><·•·><<·>«<·<·•·•·•••·>·><·<·~>~·'>·'·'··•··'""'"'"''"'"'''"'"'"M•·••«M•••~ ••""'"'"""'W•'-*•=""""''"'*'""''""~''-'m.~•••·" 

Rolandia 56,4 sio"'s:·· Amo'rei'ra''""'""'''"'"'"''"''w=*"""'~w •• .,. .... .,,.,"'""·""'''W· .·.>·ow<>·•·»>·•·•·W·,·•w•<WW·>«·»»•=w•'-"''"«·»· •X*''~"''""*"'""283~2""""'w'"~'""""'"' 

"0«-:««o:-;·«-..c-»-.~~;-..:-,--w......:-;«o;<om»:-C-:-»:«•~-·»Wo-;.;o>»·..-.,.;.;•~--·»:-·--:o:•)mN;{';.:.;o;.;.:-:-;.:-;.;.;.;.;o:•:<·:-:.;>;•;·>,.,.,.,<.;.:•-;-;•>!•!·. :.;·;.;.;•.•-;. .. ;.:·">;-»;..-;.,.;.;-:.;.;.;.;-;.;.:<o;.;-;.Jo,'~!·!•X«'»;·;.-;o:.»···:•:Vl-}" ;.;.;-,:~..:~·!·»N;.>X.;·X<o!W..;-;-',.Y,})«--;~.;.:.;.,;~-:<'>«'-lo}!•>AX.~;."·Z'..:~ 

Siqueira Campos 176,5 
F«»~-:>»>»:··~ .. -;.:,-. ·~m«--«~x-.-o.;~. -:««-'..m:·»>:l"»«<'N»>•>Jo.·;-·..x-»l'"..:-l' ... v:-:-:-:q..c-:•,. :-:-;.:-:-..v-,..,.;.;.:-:-:->o~<->:·: 'l.},·.;;.w.-;.:-:w,::w:·>~«·'<~''»:..._.:<.;-:::-'· .. ;-cw.-;..;.:-»»;<·X·»x-»:-vn:<'-/.«-:•-x-;:-;.;-;.;:-:-:-:.:¥·»>':<«-Y-,...,.._. 

Sto. Antonio da Platina 186,1 
»»»1-»!-->»1"0<·->!-.. ~--~X·l'_.,..:W:.!*=' *=• ~-lll't-A:«·-.o;..-.-_•¢o:o;•W.-..·;.:.c.J<v.«.;.;.:-o-;,'.·>:->!·».'>:.;.;.;.c0:...:<->;-:-X--·N:·""~'!«·X·:·l*'!·:-0}-"V ~W.-»" :«>l' .... »>x~;.;.:.;~.;.,..;.:<-;«-»X«--.-· ·-· .. ~-»""::-:-:«-;.( 

Uba do Sui 393,4 

Assis Chateaubriand 258,1 
;oo.:-:.~~->'~~""-"""""""-"~>~;.~;~~W~·W.->~'+~~·'-".j'l'..,~-l-;1<'«f»»!«'»";!l'A>»>:N)<..-,.·.;.;-:-p-;.;.:<~:·:;.:-;.;.:.,.,-/.-;.:"0>;·>!·>:·»:-:;-J<-:-;-;.c; "'"»",»:-».<-!<'""""""Y.<:·:·<!'·;-,.,..,.,.,.-.. «-O<->;.>;<·X·»~X;:-:~·'!¥-:'+~k'~~;-:•:-No>"&-»;>:~:>..;-1''-'--"'" 

Cascawl 348,4 
.·~:~-l<~:· ~:-·-~.;-:«-:-:-»:<>.~:.x-:-~·:-;-.;:-w..:·/.·'»:0:<•~.;.:-.:--.-c->--»~H.:<~::-:~-;.:·:t.:·»;::.:~X;:c<::·'I:~W?:·<S(.«·>l<~:I!'!*:W/.-I-7<-:·>:.;' >· ,.,.,,.,.~,··• ''"~•·•••.,<f··,,..""'"*'''"~'~''=>>o*»"'"'-' .•.•Hn.>••·~>·=*>l 

Guaira 44,8 
="'-=w=»=-»~-*"''"''""'"''"'''''''''''"'"'"*"'""""""*'-'~«»>==•»><·».m-"'""''"'""'''"""''" 

1.579,3 
Lindoeste 
.?:-»!·»'l-_._.,.,.,_:•..:·>:-\->!.;.:«·X-:-.:•:·:'1-?.'..:·:·X-:-»'.{.;~:-:-x-=*. ~««<·!~~·»!·X·X«W:-l<•»"~J<~:«:·:•»;«->:-:«-:-:•:•:¥.0:¥7<'«· 

Marechal Candido Random 

161,2 
~=*'"''""'w~·>'<>••=•«•~l·'*·"'"·=*ww·=w--•'-*'"*''='•'··'~""~ 

152,8 
.«-m=«·X·!·l-:>m-:·»».«-»:·x-»>:.;.o.:·:<«-cm->>»>.'7<('):-:-:-:<'l-:<·:-x-:-..;;.;.o:.;-:-:-m:-::-:.:->»»:.;.:m»:«<--~:-:'l'w.-;.;w.-.->>:-».'«·:-:-e-:««...,.,.,.;.:..-::.:<..;-::·:·:-:«<·»:-:-»:.;.··;..;-:-:-;.;<.;.:-:-:.:-:""..:·::.;o:<-.:-;-:.;.;.-.; -·.;.;:-»:·:·:·:.;¥;·:-:«.;.:-:.;.:-.:-w.-:-·c-;.x.»:<.c.:-:«<·mx(.:«-:-:.;.:.:.:-:w-J<·:·:•:«-x-=-:·»w.~ 

Palotina 138,3 
sania"Heiena'''······--w---·#·~~=·,=·-·,~·· .. ,» ..... ,,,_.,~ ... ,.,,,, .... , .... * ..... ,=-* ... , .......... ,"·--·,.,·=267·. a""""''"'-~· 

'~:::>J~~@:.;·:<-:-:.:~)$-)(-:0:-'.<·:<m-~·~·~:~~·:Xx-:-:->:·:NV.~.Y:.;·»M 

I Ubi rata 208,0 

Peabiru 109,9 
;)l.!«-!->l'M'>:-=«•:-J<·»:•,;.:«-H-1->;:•.(-IWJ.";;.:.x•»!.;.;.;.;;-:>;.;·:·>»:-:«-:·Y.·%-'»X.;;.;.:y:-e-;.:-;.:-;.;.:.w,.:.:+:-:.:.;-Yh>:·>,:-->:·:?x--K<.;.;o;.:-;-J<o}>!.;;.»;-;.:.;-»»>:.;.;·;>X·!·M·;!·· ;.;.;.·.;.·.;.;.,;.-,;.z-;.;.:;.·•,;-:-:-:-»:'<-.... :·X·>>:":·;~;.y,:.;.;-;.;.;.:.;.;.;.:.;.;.;«-:-:-;-c.;.y_.;«o:->!•!-e>:·: '<·>Z·:<·:<-l<·!.;.:-:·:·:-:>:·:.;.;.;.·.;.:.;.:-:.;.»J<.;.:.-'lC-¥....:-:««-»',>:«···:"'l-:·»:·N!'.-:-!-:>»:m 

Campo Mourao 123,6 
ot-.:-t.-:o-:-:-»:<-:-»:«·=~..,.,.._., • .;.:.»o:,~-;c-;.x(';.;«.«<~·:<<<·:-:·:·:«.;.x-::m::.:.x.,...,.,.,-» . .,,_,_,..M-,"""'«-;.:.;.x.:<-:...'>"·- -.:-:-:<-:·:·=·'-·:•:· .. :<·.v:-;.;.;.;.;-c.:-:-:-:·:-:·:--:' -.:.;-··.·:-: ·~-;.·.··:~-·-:---:·:-:<·..:-:~-.vo.;-:·;.;-:-:.;;.:-:',;v;.o.:·:-:,..,.;.o;-:<.;.o.:·»:·..:<-:.,..;-:...,.,.,.:--<·: ,.,.,...,.,..,,,,. •·w~»>:-;.:.:.:.:;.;.;.:-;.:.;v ... -»::»»:«-x«::.;.:~.,;.x.o.:.:«,.;.~:-o-:·:-:-:-:-:-:-:~::-:-:·}:....W.-:-:-:< 

Cianorte 361,7 
~~>o~'""'''""'"'""'M-*'""'''.;.,.;.=<·>W<·>•MM<=~"'"w"'"'""""·>><w'O-'·~">~<·>·>~>,>W;o><<>·>·>«·><·><«·•·X·><<·>•«' ,.,,,.,.., ..... ,._,'<o«<"""""'''""'·'<><=,~·'·"·>.XW·•»~ C '<·>"' 

Cidade Gaucha 157,3 
px~>·:(.'".0'7'·~~-~o/-~'~'':-'.<-:<<-:-:><<·z:;<'"/.•»'/..,...:<~«""'•·.;.-..;.·.;o:.;.;.:-,;.-,::-:·:"'!"'l-;"'l-;<.:·«·::::::x·:•x-w-:-M~;;.,.-.;.;.,.;.;.:-;-:-W/.·>:·7X>'•' :-· ... •.w-~::<.;..<·:-;.;-·.;.;.:««-=-:~:«<-:-.:-:•?E.·:~·:·:-:.;,;.;.-..;-;.·~··.·:·:w.«·>!··-~·:¥ .. :«-x· ,\'·CN·:-:·>!-:'.<<·m:-:;.:-:.,..;<>:-o-;.:-..;.:~~:-;-4!,'X<'>X,.:<,:-:-;.x.;.:.:<·»-'-l<'M-X( 

Colorado 0,0 

QUADRO 2 - MALHA RODOVIARIA JURISDICIONADA AOS PPRv NO PARANA 
Fonte: 3a. sec;ao do Estado Maior do BPRv (2011) 

CONTINUA 
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CONTINUAf:;AO 

POSTOS DE POL[CIA 
MALHA 

CIA SEDE 
RODOVIARIPJMUNIC[PIO 

RODOVIARIA SOMA (KM) 

;.' 
(EM KM) 

l''""''"'''''"''"'"'" ll" "'"'''''''"''''''"'""'m' I"''"'"'''·''·"'""''""' '""W''"""'m''"W"''''<'*·.,,"'"'"''''''"~'"''"'"M·>·•·<·<«·>··''"'''''''''''"''"'''''''"''·'."'~'""'~""'"'""""'''''""''*""''"''""··'·'<W<'•'""'"'" ='"'""""'"'-''~'"-'""W'"''"''"'''"'''"".-------, 

Cruzeiro do Oeste 389,1 
... ,,,,,,,,,,,,,,.,,, ... ,,,.., ,."'""'''''•··· ~ '''"'""'"""'"'"'·"''"'''''"''""'''''""""'""""'"''""'''""·'"'. ,,,,,.,. . '"'"''''"'·'''"''"'"' ''"'""''"'""'''""""'""""""''"'''"'~·'·""'"'"""'''''''''' 

> a:: 
0.. 
a:l 
ct1 
u 
cd 

(C) 

SOMA 

ct1 
U) 
U) 

e 
(.9 
ct1 -c:: 
0 
0.. 

8 
c 
~ m 
0 

"""" ro a. 

Goioere 199,9 
C!$:.1'-·~m;,~,..._;:;rQ$~~1-."iv~i'X-X~X~;~S:l$:Nir)J«*i'i-?#iXX:~'w.~:'':,:~-z-z;;.;:*'"'.-:c:~<Y":$;~~-;-;;.$:';~"»'·:-:; : ··;-:-::;-:-:·:::::$:':~·: .•• >;:;. ' . .>:~:c:;;::::,·:o·-"-':'),X'~M-i<=:»;··<,;:.o:::~:>;;;>;:,.;:~ -~.;:=t>r ...... ~~?$';($:~;':;-;.,-w;::.:;,--;_:;.~~-:..;·;;,:: .. :YX;:»:h:<-'i;<;::};',;-~''> 

lguara~u 258,9 
I·"-'·~·"'"'=-'~""'""'"'''"''·'"'"''"''"'''='"~"'''''"''"'"'''''"-""'"'''''"'"''''"'''''"'"'"'''''"'''''"'''''"'''''"''"'' ' ··.<·»<»<·<·»'"'''''"'''"''"''''"''"' ,,,,,,,., .. ,.,.,.,.;,*''•''"''''f"-""''='0"''"'"'<'·"·"·»~M><·>·'·«<·«·<····<<·<<·<·•·<·•···· 
1Loanda 324,6 
'<·m·••~'"'"""''"""*'*'='*'"='"'~''"''·"=·m«>w,~»<-•~•·•<>». , . ..,.,,.,,.,,.~_,, .. ,,..,.,., .• ,.,,.,N*"'"''''·'·'«'•*'"'"" ' ·'·*'W*""''·=»>»»«>·=<>"=«<f-w*»==••«<><>.m~;m;»<·=<<»•-»m·»<m»> 

Marialva 183,3 
"l",:,:;·-~;;-~·o:-;-;.:->:<.,...,X·:-»...;.;-:-:-:-;-};.:;-:-:-;.;-:':«-:-:-:..«,~>: ... ;.;.;-:.,:.;.:')o;.:.:o:-:-:-;.:-:.;:;-;~.;.'~'-:-;-:.;.o.;-:-,··>.,.;.;·;o;-»:•:-;.:v;.;.;_ ·.;u;.:,:-;.;v:-:::-:··-:-:.;.;-:-;.;.; "''"*'''"'""'"''"'"' ,,,,., ... '" "'"""*'''"''"'""'" '"'''.,.,.,.,., .. ,._,, .. ,.,.,.,.,.,.,,,. '·"-*"''* "''"'"''''"''''"''' 

Paranavai 222,2 
Jl· ....,.'"0"_£"*""'*'. ' 

1
,., ,,,.,,..,,.,., . ..,.,_.«<<<>•'"'""'''''"'~*'''*'''"""·'''""'"'*"··"·'''''''' ,.,,.,,,.,,,..,,.,.,,, .. ,, ,,.,,,.,.,' .<<·=·••m•><>mw"'''''"''"'"'''''"'"w'·••»·<«<><;;·"'4 •••>w«<«<'»=<=»<=<·=•••••·»<«»·<·<·<.,·><<·<»<<·<·<<,·<··» 

1r ·~:::JuJa. 150,1 

IP~ 1rto Camargo 166,2 

Sao Pedro do Ivai 141,7 

Arapoti 221,5 

Ponta Grossa (Furnas) 138,0 
*=~»< ««««<«·"·>We<«*'*''''#<*'~"'""'"'·«»W«<""'''«W'-·'<:<~«·»<>·><<"«·><«<<<;<·"·<·«"<·<·<«,««-«<e<W<'«O««<•«·<««W«=«m«·<'.<·'•'*'*''"'""'"'"''"WW<'<;¥ """«-«;~W«<<«'M«<=«<'<''' -<'<«<•"·'@<'M<M< 

libagi (lmbau) 162,8 
'"'"''"""'''"""'"""~'''''"'"'""""'"'"'"'"""'""'""-'""'"''"''"''""''"'"''''''"'''"''''''"'''''''"'''''"''''''"'''"''''"''"'''''"'''"'''''""'''""'"'"'''*'''''·""'''''''"""''""""'""'''"'"'''"''''"=''"""=""'''''"''"''''"'""'""""''•'''''''''"'"''''''''"'' llrati 250,8 

Guarapuava 179,0 
~~:N,»>~:.c0»:·Y<Y»N>:·»:-»:N»:¥WNYM>l$.l.:«-:-:.;.;.;.)tN.•-»..v..:.;yW?X·.·»N:·»Y.o).·):/•;.~-..:~~;~y"0:-:-z.;.;.;-v·:.::;-;.:.:-:-:·,, --:-:-;.;«o»:<-~:-:-:x:<·:<·l<·:~:.:,,:-:-:-»;-:·:~·W'/.-:<·:-:-:-:.X-Y.·)>.Y<-»:·>);.;.;;-.~·:·.Y:.X-:«-<.:.>h.V»:>:·~~:->:~ ~:*-·->;<~.;-:-;:~~10<·:.;¢'JW..<M-··:;.!~·;.>>:-,.»;.;·;.;-:o;-;-;•:•:-:-:-:·;.;~,;j.;.:.;.;.; 

Pirai do Sui 252,5 
:--:--x-»:>:w.<-:.;+>;<.;.»»;.;.-,;.;.;.;.;<«·:o;.;•:«>X•M·:«V:«-:«--:«««·;y:.;.:..~,x-~>m«.,.m:.W.-:«««<-..:.;-:-:<-:·:·>;.x-:·>:<•:<x,...<·:<·,.,..<·:~.;.;-:'*:~-:-:<-:«·>>:·»;-:-;.;.:<«•>:»»:<.;<.,.»»:«-».'W..;.;.;-);«·:-x.;;',.;N:',:·:-x.;.;-:-:.;•,-:-:.;.:-::«7"/.•: ;o:omq,.r. __ _....:->~-.• . :W:-l':<vXv:««·w.-=.;.;~~-~:o.;-:-:~-:v:·'' 

Pitanga 153,0 
,_..,,.~~m'%·\-"''W.W«•'-'W•"""'""""'>''«W.""""'"·-~>"»«<_, .. ,~;<·<~><·>·"W""'"""""'"W""=«wW'""'~-~·*'«<<·W><.-;•A"'"''"- --·=·• ___ __,,.._»•<W"W 

Ventania 124,8 

Planalto 374,1 
-*"*''"''"''"''''-'"'"'"''-"*""""'"'"""""""'""""'*"*''"""'''""'''''''""'"''"""-"''WWWA@>:ow.>«:--M"*'~''"'"'"'"""'"""-" F---*""""""""""''""'"'"""*"'""""'""''' 
Campo Alto 87,3 
~·w~."'-"""'"'"""~'-~"'*'''=·~·""''«·»»> ' >#<"'· '''~'~''''"'*''•>><0.··"'''' · ''"~'•<·«•·»W«<w '"""'"'"""""•"•=•««<><·""'*"'-'""""""'"''''"·'·''' 

Chopinzinho 303,6 
~-<~:-~:-:w:«-:-:.;.;.;.:.;.;.;.:~-.:~-;o-.->m.«-l''»:~-:«·»»»>»*»X«>'J'l'X~~m:·~>:·>»:-:-::<~'1<:-»:-o-:V:w.:<«-:~-:'!':~->:-·-:·w 

Espigao Alto 84,1 

Francisco Beltrao 400,6 
·~<;>>;«<.;~'lo~.(.;.!«<:)W>:0,-.;.';)'·!5((~·:<«<::·!:!«<«<«-:-:<-:-le•>)!~.;·:,W.·~<·:'!':.;,;«'!>;•:-:-X·>'X<<~·:.:y:-:+:-x.:,.;.;.:.>:··<·,X<·:-:-,:~..:-:'~:·X•>!<~:~-:-:-:::·:<:,:'.;.»x-:-:-:-:·:·~·!·:·:···:<,;'-:-'·':·:<,,X,;..;->:·»,>:-:,._ __ /.-:<-:.;!<·X-:•X<,--:-:-·:-;,>:-:-:,:-:.;.:-:-:-:-;.;-.;.:-:<·N:«-;-:->:O:< :«-;-!·>>;-:t>;V"»!«·m-:<·»>:·>!·:':-l-:-:-:-:·»:·:<·:>~:,;;~-:<-:;!)«·:-'#~X-»!:<<:>:-:,;;:,;~ 

Palmas 164,9 

Pato Branco 

11.275,6 

2.788,4 

1.482,3 

1.562,5 

Aliado aos problemas inerentes a falta de efetivo, extensao de rodovias muito 

alem da possibilidade de execu<;ao de urn trabalho mais efetivo de fiscaliza<;ao e 

combate aos crimes nas rodovias estao tambem as casas de corrup<;ao envolvendo 

agentes publicos. 

Para Moraes (2005), a corrup<;ao e urn desvio de conduta aberrante, relativo 

ao padrao moral consagrado pela sociedade, nao se tratando apenas de urn desvio, 

mas de urn desvio pronunciado, grave e insuportavel praticado pelo agente que 

exerce o · Poder de forma indevida, em beneffcio de interesse privado, em troca de 

uma retribui<;ao de ordem material. 

Para (2011) observa que nos ultimos oito anos, cerca de 150 agentes foram 

detidos par facilitar a entrada de mercadorias ilegais do Paraguai no Brasil. Segundo 
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a jornalista, somadas as detenc;oes de polidais federais, rodoviarios federais, civis, 

militares e guardas municipais par envolvimento corn o crime de contrabando e des

caminho desde 2003, passam de 150, equivalendo a urn policial preso a cada vinte 

dias. Pagos para evitar a entrada de contrabando no pals, esses agentes preferem 

receber dinheiro dos criminosos para facilitar sua a~ao no Brasil. 

Na esfera estadual, a maior parte das ac;oes de combate a corrupc;ao policial 

sao levadas a efeito pelo Grupo de Atuac;ao Especial de Combate ao Crime Organi

zado (GAECO), 6rgao ligado diretamente ao Ministerio Publico do Estado do Para

na. Desde que comec;ou a atuar no Parana em 2003, o GAECO ja processou e pren

deu cerca de 170 policiais militares, civis e guardas municipais na regiao de Foz do 

lguac;u, sendo que destes, aproximadamente 85 estavam envolvidos diretamente 

com a facilitac;ao do contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai (PARO, 

2011). 

Entretanto, apesar dos varios aspectos relacionados as dificuldades encontra

das para o combate mais eficaz ao contrabando e descaminho nas rodovias parana

enses, a atuac;ao dos policiais militares do BPRv no combate ao contrabando e des

caminho, trafico de armas e entorpecentes resultou, nos ultimos tres anos, na apre

ensao de razoavel quantidade de contrabandos, drogas e armas de fogo, conforme 

mostra o quadro 3. 

Discrimina.;ao 

Contrabando (em cargas) 

Maconha (em kg) 

D Cocafna (em kg) 
r 
0 Crack (em pedras) 

g Haxixe (em bolas) 
a 
5 Ecstasy (em comprimidos) 

Lanc;a perfume (em frascos) 

Armas de fogo 

I* ate mes de abril 

. 2009 
. 

285 

15.217,2 

26,2 

28.195 

248 

700 

2.686 

64 

·: 

A nos 

202 

17.031,7 

165,4 

128.908 

13.22.7 

0 

300 

50 

2011* 

92 

3.804,2 

70,5 

144.136 

16 

0 

500 

29 

L_ .·.·-·.·.w,. ""·'·w·-"""'"""--w.w' 

QUADRO 3- APREENSOES REALIZADAS PELO BPRv EM 2009, 2010 E 2011 
Fonte: 3a. se9ao do Estado Maior do BPRv (2011) 

579 

36.053,1 

262,1 

301.239 

13.491 

700 

3.486 

143 
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Cumpre aos organismos de fiscalizat;ao nas esferas federal, estadual e muni

cipal se unirem em torno do cerco cada vez maior aos contrabandistas e traficantes, 

mesmo considerando as grandes dificul::lades encontradas pela falta de recursos hu

manos e financeiros, corrupt;ao de agentes, entre outros fatores contributivos para 

seu crescimento. Entretanto, ada alt;ada do Batalhao de Polfcia Rodoviaria do Para

na a grande missao de auxiliar os demais 6rgaos na repressao ao contrabando e 

descaminho e ao crime organizado. E, para que essa at;ao mais eficaz e permanen

te seja possfvel, ha que se considerarem alguns aspectos, que vao, desde a melho

ria de recursos, ate treinamento mais especffico e continuado para at;6es repressi

vas e possfveis enfrentamentos de quadrilhas poderosas que agem nas rodovias 

brasileiras, com maior ostensividade nas paranaenses, dada sua proximidade com o 

Paraguai e Argentina. 



38 

6 METODOLOGIA 

0 estudo e constitufdo de pesquisa bibliografica e de campo. 

Bibliografica porque se apresenta como estudo sistematizado desenvolvido 

com base em materiais acessfveis ao publico, por intermedio de livros, revistas, jor

nais e internet. 

Pesquisa de campo, devido a necessidade de se determinar as ac;oes pratica

das pelo BPRv no combate ao contrabando e descaminho e se estas sao realizadas 

atendendo as tecnicas policiais recomendadas e se os policiais rodoviarios parana

enses sao instrufdos suficientemente para a possibilidade de enfrentamento de situ

ac;oes de confronto com contrabandistas e traficantes nas rodovias do Parana. 

6.1 METODO 

0 metodo adotado e 0 indutivo, correspondendo a aplicac;ao de questionarios 

e entrevistas pessoais, considerando que nao esta baseado apenas em reflexoes 

te6ricas sobre o tema abordado, mas na busca de identificac;ao de requisites neces

saries para ac;oes efetivas do BPRv no combate ao contrabando e o descaminho 

nas rodovias do estado do Parana. 

6.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

0 universo da pesquisa consiste em 530 integrantes do BPRv atuantes nos 

postos fixos de Polfcia Rodoviaria (PPRv), instalados nas rodovias do Parana, nas 

areas de atuac;ao das seis companhias de polfcia rodoviaria paranaense. 

A amostra consiste em 100 policiais militares escolhidos aleatoriamente entre 

aqueles que compoem o universo da pesquisa. 

6.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

Os dados foram coletados por meio de questionarios estruturados e comple

mentados por intermedio de entrevistas, a saber: 
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6.3.1 Questionarios 

Foram aplicados aos integrantes dos PPRv de Curitiba, Maringa, Londrina, 

Cascavel, Ponta Grossa e Pato Branco. 

Foram estruturados em seis questoes descritivas, destinadas a medir varia

veis categ6ricas de comportamento operacional, conforme modelo constante no 

apendice A. 

Foi mantido cantata com o comandante do Batalhao de Polfcia Rodoviaria 

(BPRv), dando ciencia sabre o trabaltlo em andamento, bern como solicitando que, 

dentro do possfvel, os questionarios fossem encaminhados aos comandantes das 

companhias de polfcia rodoviaria e que estes, instrufdos anteriormente, reunissem 

os amostrados em cad a cidade, prestassem os esclarecimentos necessaries e apli

cassem-nos. 

Da amostra pretendida, apenas 88 policiais militares responderam ao questio

nario de pesquisa. 

6.3.2 Entrevistas 

As entrevistas foram encaminhadas por intermedio de offcio para cada urn 

dos comandantes das companhias de polfcia rodoviaria (CiaPRv), aos quais foram 

esclarecidos os objetivos do estudo e solicitando a colabora<;ao no sentido de res

ponder aos quesitos formulados. 
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7 ANALISE E INTERPRETA<;AO DOS RESULTADOS 

Os dados obtidos par intermedio da aplica<;ao dos questionarios na amostra 

projetada refletem as manifesta<;oes deles sabre sua vi sao da atua<;ao dos contra

bandistas nas rodovias paranaenses, o grau de preparo para enfrentamento de situ

a<;oes de risco, entre outros fatores contributivos para a melhoria da qualidade do 

trabalho prestado pelo BPRv nas rodovias do Estado do Parana no sentido de repri

mir com maior evidencia a pratica do crime de contrabando e descaminho. 

Ap6s tabulados, os dados obtidos foram transforrnados em tabelas e graficos, 

apresentados na sequencia, para melhor entendiniento e interpreta<;ao. 

7.1 FREQUENCIA DO TRAFEGO DE VEfCULOS TRANSPORTANDO CONTRA

SANDO PELAS RODOVIAS PARANAENSES 

A tabela e o grafico 1 apresentam as frequencias obtidas nas respostas dos 

amostrados a seguinte pergunta: E de conhecimento geral que o PM nao tem 

como vistoriar todos os velculos de carga que passam pelo seu posto de tra

balho. Em sua opiniao, o trafego de velculos transportando contrabando pelas 

rodovias paranaenses e: 

TABELA 1- VISAO DO POLICIAL RODOVJARIO SOBRE A FREQUENCIA DE TRAFEGO 
DE VEfCULOS TRANSPORTANDO CONTRABANDO PELAS RODOVIAS DO 
ESTADO DO PARANA 

Op~oes F F% 

1M frequente 4 

"36"""'""' 40,9o/o 

!Raramente 8 9,1°/o 

Quase nunca 3 3,4% 

! Nao res ponderam 0 0,0% 

jsoma 88 100,0% 1 

Fonte: Questionarios de pesquisa 

GRAFICO 1- DEMONSTRATIVO FREQUENCIAL DAS MANIFESTA<;OES DOS PMS DO BPRv 
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SOBRE A FREQUENCIA DE TRAI=EGO DE VEiCULOS TRANSPORTANDO COM
TRABANDO PELAS RODOVIAS DO ESTADO DO PARANA. 

r 
l 

! 

l 
m Muim frequente. 
• Ocaslionalmenite 

Quasenunca 

m Bastante frequente 
• Raramente 
~~ Nao resposta 

40,9% 

I 
'~• - ·- - -----------
Fonte: Questionarios de pesquisa 

7.2 FREQUENCIA DE APREENS0ES DE CONTRAB.ANDO NOS PPRV 

A tabela e o gnifico 2 apresentam os resultados obtidos nas respostas a per

gunta seguinte: No seu posto de trabalho, com que frequencia sao apreendidos 

contraband as? 

TABELA 2- FREQUENCIA DE APREENSAO DE CONTRABANDO NOS PPRv 

~Mais de uma wz por dia ~ 0 ~ 0,0% J 

r~~~~~:.==~=-====~~====·-~e=-r~~~~~J 
~Poucas wzes por semana ~ 1 ~ 1,1% ! 
&..,:t=:_.,~.,..,r~..-·•O'=::I·'".('t,..•::o:::t-'A-. .. .,:;.;.-,f.(LIO~l.!:ll,r~,..li:"'T"tfl,;~;,~r -'t~t>~N/!.It..\"l~r.-:..:n .~·~v.....,..":'l:;:.-. ... 'll>..,,.\.':;~;::n!_~~~x;·"~'"~"'lf .. 'W'"'"'·.,~~~~"""""'"·''~''··-·~·• "'-.,.·I~"'--'"""'·•'·";._._:__._._ • .::<J:<!lri:·•.~-7;•:"'"'·~· ... K:·"<~">:<"'-r.•;'>4.;~·"'""'?..:;,...,,_•"'1...t .. o..-.!.~.,.,.~:.l;¢;,r:=;•Jif"'r'J.~~~·..,'·•>r-~=-~"'"""''•"" •'·'.,._f·Nt'!ti•<;4~ .. ,:.·1 

~Cerca de uma wz por semana ~ 8 l 9,1% - ! 
!~.-:or; •~,.,~..:.:.:;:-$.~ :~·---·~-.-~."a-:I'S.$>'..1•·-<-'..-;.-•·,.~~·-,-~~;'l' . ...-:;-=.~~--s"rr.:~-"•'V--·,:; ,·.y_.._...-.... ,....,.J~~~-·<-:--.-~-::~;-,....:;~-:-.-:r:;-.'<'$.:":;.-,:.-.·!o.;:."'·.::.•-•-·J:> • r,.""'"'"~~~r<~~~-:;;;:-~ • ....-=~~:-:-.:---:-7 ,..._,.,..., ... ~.-~.-...... ~;r •. n;;:-.-• .-;:-r;,,-;::-=r;::~.:.:'r;:--,"--..v.~•;.·r~;;;.{ 

&ouas ou tres wzes por mes ~ 13 ~ 14,8% i 
~••••·o·=-• •·-•~~,~=·~==~,~~••~•~,~~""m<o~o~,~~~~'''~'·•••~<rr~o•~<""'~'''"'~·•·••··•• ••·"""~~-•~•,.>•<¥~'"''=~~·~'"''"'~--~•=·~"--'~~--·d~~~-.~~ ··••v··.·~··=•~"''"--~--A"---•~"'~"'~'''" .. ~.i 
~Cere a de uma wz por mes ~ 8 i 9,1% ! 
~~,~---~'"'',.;''~'"'-"'<·'-•~•~•=n=•N>•~~--~-·=-"'~~=~"'''"'-~•~=~· '"''''-'"~~·•• ''O<"<=·•·~~··=~--~--~·,.~~-u~~•~••==~~~"'-"'>'-"~'~~·~·~r.>.•:o·~--··-·~·-•~~--•,.-~,~-•·~"~"-~~.,~-..or.=•;·•e~ 
~Menos de uma wz por mes ! 20 i 22,7% j 
t"'"·'"''·''~'"~·~~~--~•·•'"'''"'""'·'~"""""'""""'~v•~··=='-""'"'~~·-~'"'-'~'""'''""-"'~'·-••••~w;c•o•.~•~~-,,~-, . .,,.,_,._.,,,,.;.,~""''"''"'~'''"'·"'"'"''"•'""""''~i="""'"~'''""''~'""'"""'""+·~>F·•~~-,~~m'"""·'=•~•·'··•l 
~Poucas \ezes por ano § 38 ~ 43,2% 1 

!soma I 88 ' 100,0% ' 

Fonte: Questionarios de pesquisa 



GRAFICO 2- DEMONSTRATIVO PERCENTUAL DA FREQUENCIA DE APREENSAO DE 
CONTRABANDO NOS PPRv 

43,2% 

~ Duas ou tres vezes por mes 

22,7% 

~l' Cerca de uma vez por semana 

• Cerca de uma vez por mes I l
l li!! Poocas vezes por semana 

· I k.... ____ • _M_en_._os __ d_e_u_m_a_ve_ z_p_o_r_. m_es_- _· - · I!! Poucas vezes por ano ____ _j 
Fonte:. Questionarios de pesquisa 
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7.3 ATUA<;AO DO BPRV NA REPRESSAO AO CONTRABANDO E DESCAMINHO 

INDEPENDENTEMENTE DE ESTAR APOIANDO OUTROS ORGAOS 

A ·tabela· e o grafico 3 representam as frequencias absolntas e percentuais 

das respostas dos entrevistados se o BPRv deve atuar na repllf -r ao contrabando e 

descaminho, independentemente de estar prestando apoio a outros Orgios? 

TABELA 3 - ATUA<;AO DO BPRv NA REPRESSAO AO CONTRABANOO E DESCA 
MINHO INOEPENDENTE DE APOIO A OUTROS ORGAOS. 

I ··· .. F . I 
~Sempre ·~ 53 ~ 60~2% 
l~>"><~,,~,,~··">~···-"=~,;,="~·~·~="=••»•>=>•~•>>~.>'=;>~<~"·~··=~=»="·'"''~T'·'~"~->o'>"'>~""""'''''"'>O.'>><.=•=•=•-'>~•:.-ON<~>"~>1>"nV<>•~•~>">".><.<.V><='<•=>>~M>;~~"'"-'"''"W~"·'''·~'">•>,',' .... W>~l 
{comumente ~ 25 ~ 28,4% ! 
~'"""'tltl~ ... =frt't!!?'JU:.>':'L...:r.":tt="""-..__,..~:)t"'''t'"' .... -" '.,.....,.., ~~-.. ~~JI"'<'l""ANit>'-'"'""·'e>~.:'<":'.-~. 'ol~l~,_. • .,...,~-.. ':o:,~' .. .X..I":'-'"C7.'M•~-.;-H.,":.:!"'!:-.~• . .fi"W'~I--.>r.'• ',......_,-.<(<.,..... "__., ' t"<'C "",<'~',._.,.._. ... ~~~"""'~~#tl7"-""'t~t't.:•.~~~l>!f'-"'~~.,.,...,'P ...,...t•.~~ .... ~""'"'-.7f'.!rt...,.,.,..U<1"J~~~.>f.\!"r.'.:)~~ 

lAs wzes sim, as \eZes nao ~ 7 i 8,0% J 
fOJ::":7.':.'\".:0.",=-:~.~.,~~-""'X::l"¥";'1<':.-.~--..=::!-.".·r~:l"!"'!".·Y-"-=<r..o:~~~=-.-r..-~."::!J"...<:<,I.;:!~~--~~~~.~'I:l.J!"l'"::'=':".',,'."",..:""C'.:. .•.=~.··>'<:'.'·.•.r.•,•::.•~··li'"'Y"1~-.•-ur~-=':'-~~~~'··.'.!i!.-::::.::U:..f".!'"'.;::~r.·.v_,_~ ..... t.~:.".:.;~t~Y.'·~"-'•~-'~'~'·i:.'~,>: . ., .• ~,,l:~~:~'·'"}~ll'":·,..,.~,·;o.,•,,.-..:V'•-P.::.·,.: ~m7.e::';::'o.t~~~··'.l:·+.;t'~~-O·,':':'~ 

fRaramente i 3 ~ 3,4% j 
~N~;;;;;_'-~~>-==•~·.-.-.. ~~'-'~~c.-,~- c""''''·=z•·~""'~'~'·'~c' .. =-~='=~•--=-.,.-,...-=•· .. --·· '·-·''''''~'-""""~'··.,...,.., , ... :,7.~~~"'"·=~"'"''""'~"~''•"'""·''· "-c''()''''"'"="~=~t",~"''''=o-:~·''''~·~''•''~1 

!soma 
u 

Fonte: Questionarios de pesquisa 

I 88 I Bm,O% I 
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TEMENTE DE EST AR APOIANDO OUTROS ORGAOS 

3,4% 

28,4% 

60,2% 

o Sempre ~Comumente mAs vezes sim. as vezes nao • Raramente 

Fonte: Questionarios de pesquisa 

7.4 ATITUDES DO PM RODOVIARIO EM POSSfVEL SITUA<;AO DE ENFRENTA

MENTO DE CONTRABANDIST AS ARMADOS. 
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Na tabela e no grafico 4 encontram-se espelhados os resultados obtidos na 

t(l~ulac;ao das respostas a afirmac;ao que: em uma possfvel situaf;io de enfrenta

mento -de contrabandistas armados nas rodovias, sua opiniio sobre as atitu

de~ dos seus companheiros relativa ao perigo e: 

TABB.A4-AUUJDESIESPERADAS DO PM RODOVIARIO EM SITUA<;AO DE 
POSSNIBLIEOORRENTAMENTO DE CONTRABANSITAS ARMADOS 

~· l F I · F% 

!Mwitto if.IDSi'lii~ ~ 29 J 33, o% l 

~· ·--· . . . .. .. _ ....... ,._,,., --=~·==··==·=·=,•=n.=c"-"-'•••••-·"·'~""~"'·'·"'~'"'·· '·"~'··-"'"'' •"'-~'"·'··'-'·''•·•·••"''-"•·''''·'·'"·l•-· ... "•·•~·-·"• ·"~··""-'~T-'"'~~-~-.J 
fGeralmente positiva $ 46 ~ 52,3% ! 
i··:-~•~=~~$~•=.,~=:=:"'0""'=·":~'"-=~'=••·' •·=<>·::-~~~-=~-·'-~·""~•=>•-~='''~"'~'=T•-•~<>•·••n~=~•-~-=--••··•=: .. ~v•~t~·~·M-'""'-~~''''·'""'·''~~j~"'''·"'·'~"'~~''''"''~~·mn=:>''"'·~'~ 
~As \ezes s1m, as \ezes nao " 3 ~ 3,4o/o l 
~~;:r...:fr"'.:t~r'i'J:'l'!o.""-=~tl:!i~-£!!'.'1El"?..:' '!ff.1--:"'~T.:t.~.;;.::>·l<o<o'fbi.Tf"'..>::>'-~t~·.e':.1t...'IV~m::~'1o.r-~J-c-:I''I·..,...V..!-'O;"""\~.~·.,.....,......,.,.,~:-••·•J!.~-~~-'"""~~~-:·~-·.err. .. ~,.~.;,rr~;."-"'""l"lt>~~ .. :·}l't•t.or.rr<"·>'!ll<r..-.,..,. ...... -• .• ,·.:.~v.~~·-"1! F!'r"',.rJ~'-·~,,\)\.-.::t·li!o•~w- .. 11~ • ...-.:<L.J 

IGeralmente negativa l 7 f 8,0% ( 
~·no., ... .,,,,,, ,,.,:.,_~,~.~··= "'·=;.·,c.=~·""""' ,._,,,. .. .,,,,,,.=~·c.-~m'"=~"'·~·"''''"'""'''"""w' .,, ,.,."~==••-,~~·"""'~·'"•'"''"..-•"'•'•" '" lli-'"'·''·"1"'·'·'"----'='· "·'='·'--''·'·'·'·"'·''""'~~-~n.·.·"·"'"'"~=-•n-'-" .. "··'·"· "·'-~') 
~Muito negativa J 3 ~ 3,4°10 ~ 

~Soma I 88 I 100,0% 

Fonte: Questionarios de pesquisa 

GRAFICO 4- DEMONSTRATIVO PERCENTUAL DAS ATITUDES ESPERADAS DE PMS RO 
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A tabela e o . grafico 5 reproduzem o nivel de conhecimento tecnico-profissio

nal deduzido pelos policiais nirdares rod«Niarios amostrados, ao avaliarem a seguin

··· te pergunta: Voce e seus companheiros tim recebido instru~ao especifica so

bre como agir no caso de abordagem de veiculos suspeitos de estar transpor

tando contrabando e possivel confronto armado? 

TABELA 5- AVALIAf;,AO DOS AMOSTRADOS SOBRE CAPACITAf;,AO TECNICA 
PARA ENFRENTAMENTO DE SITUACOES ADVERSAS 

·~··. .. r· F . F% 

~Sempre ~ 31 ~ 35,2% l 
f'~'""''".-rn-••~="u~m~,.«~>>~·•·<·~<-'=~•~·-·••="'"'~'~"~'-'-'•"~<·.-U'"'·'·"'"'~~~=•-•••.•~·=~o~=c.»~-"<"><M•~'>"'·'"'~"''-''-'~~~~·•••~•~•=•••.-•"'''""'·''"~"-~=~~~-~~''""''"'"~1 
~COmtnenle r. 19 il 21,6% l 
:~7.- ~ ....... ~ ......... ~.:.,"::;"..;;::..:x-.:.~...,~;-..,.~""J·~ .... ·~ ····-- ··~~ . ...... ...,. . ~~-~-.... ·---m-,;;;;-.;;;o,.;.>r..,. .• ~,~-=--o ... --~;::;::~~~~.,..:zo. ... -~""""'w•.-._._;;:~\:;:·:=:~-:-........... -. ~·-~·~~-=..::;:·1..-..-;r,~;;:-,.._..-:..,..;.~.-· ~""" ~--- -~-- .. ...,..~_,.~ ._,..-.~.~.:..·tf 

;~;As \eZes sim, as \eZes miim ¥ 15 ~ 17' 0% i 

E~===·==--=~=-==:~,===~-=t=~~=~t!1~~~=j lNunca ~ 4 ~ 4,5% l 

~oma I 88 I 100,0% I 
Fonte: Queslionanos de pesquisa 

GRARCO 5- DEMONSTRATIVO PERCENTUAL DA INTRERPRETAf;,AO DOS AMOSTRADOS 
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QUANTO A ESJrAREM PREPAIRADOS PARA ENFRENT AMENTO DE SITU<;OES 
AUVERSAS 'FRENTE A CONTRABANDIST AS ARMADOS 

r ~ 
~· 

~ 

I 

l 
l 
I 
I 

j 

J. 

~~ ~empre mComumente 
• Raramente 

L .. 
~As vezes siiim~ as vezes mao 
mNunca ~-. -·--J 

Fonte: Questionarios de pesquisa 

7.6 AVALIACAO DOS AMOSTRADOS SOBRE APLICACAO DE TECNICAS POLI

CIAIS RECOMENDADAS PARA ABORDAGEM DE VEICULOS SUSPEITOS 

Na tabela e no gliifim 6 encontra-se tabulada a avaliac;ao dos amostrados 

quando a aplica~ao de temicas policiais recomendadas para abordagem de vefculos 

suspeitos: Sua avalia~ sobre a apli~o das tecnicas policiais recomenda

das para abordagem deveiculos suspeilos pelos seus companheiros e: 

TABELA 6- AVALIAQAO DOS AMOSTRfoJDOS SOBRE APLICA<;AO DE T~CNICAS 
. . POLICIAIS RECOMENDADAS PARAABORDAGEM DE VElCULOS SUS. 

PElT OS 

~~~~.,~~~=·~·=='·- ···------ -~~·<>~--"·---~······=··="=,==~·~, ... ,~-.,·~~~"=·~- - - -.I=~~~~ ... ,_ .... J, .. --=-~~::~ .. ,~.," .... 1 
iGeralmente positi\& l 47 I 53,4% j 
~~~h'.;u:<..:.,;~.;;:.:::~.:..""-'='="-<'~~r:-~"';''~--:~.~~:; .. _.~ .... ·t:J-,~_I!..r.<Ool.~~;,.¢;...:".::~~~ .......... -··· .. ~-··--·"f<>-'~-:: . .,;.~~-:.-•· · ·"".:.) .... .;;:...:~."-:.,-:..';-:."'!'"d')~.'~~~ -·,..~·,--.-... ":<~~-· ..... '-'£·""'~':....~· ·~,~-... ~ • .,. .. ~~·-!.':..-::;..!!":~.,..,.1····.-.:.~~";;.':"'J"f:n. I..~.C!'n•l ,.,..._.:,~:t~,.:>.:.,l'l,~;:.;..~-"::'.11 

fAs wzes sim. as leZes nao ~ 11 i 12,5% } 
~!,.. .;..,.,.,...,;., ,. <fO.,:r.o\o>;><!f<J>:..:~.v.;.:.~':'.":~,:-:::..';;l..~~;N~-;"J~t<l-': ... • ,..,.l>o'l-.,.,,,, • ..,.-..-..,...,,..~,.~~~:.-:::~:-.::;.;~.t:.-:..::.-..'\•.::;>•,•l""·,.,..,.,,.,..,.,.....,..,-l.,'l"o.....,...,.:..;_,...~.-. ~ ··- -----.-:-=~-t ·.~· ,.....,......,; •. ,:.-.•.. },,r~.....,...•-<"·"'l!:.:oel'r.=:":':"-";'J"."}r?..o.:r•.;.~-. .,.........:.,;:;.:.o __ .,. ;;.:.-..;.•,,.,., •• ,.....,.,1 .;;l.'\:.!C.~i 

¥,Geratmente negatiw. ~ 4 1 4,5% l 
~·-~Y~:~~-~·.·==..-:.-;:.-:.x..-:..~~~.:~~::;;r..:'-:.·~•':'i<!-"."'.!tJ"•~· . .-:~__..-. ... ·~:~u.·.l,.'o:.!-t!.:'i;.;:~~:!'\-~:¥'.:0"<'~~.~~!¥~--.:.·: ~Jo.·...-..:.!>•.~~--!f<Z:'...-,,_.,.~X":t .• ~.::.;...:.:.-:-,•~c;-:.,..,._':'">"~:••.~:~J!N: ..... 'e.; '-'~:_-""'~'-.,:,.~_.:",:.r.:;r:::-.r:=-~~T•~1'lV.:VJl'l!::.,~.-;:"n'.=~·.-:-("J:~~~.-::~·:;·,~\!4(1 
~Muito negatNi 2 ~ 2,3% ; 

~ 88 I 100,0% I 
Fonte: Questionirios de pesquiisa 

GRAFICO 6 - REPRESENT Af;AO IPERCENTUAL DA AVALIA<;AO DOS AMOSTRADOS SO 
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8 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Quase 41% dos entrevistados sao de opiniao que tnifego de vefculos trans

portando contrabando pelas rodovias do Estado do Parana e bastante frequente, en

quanta que 42% opinam que essa pratica ocorre apenas ocasionalmente. 

Se levado em conta o volume de apreensoes registradas anualmente pela 

Receita Federal nas fronteiras brasileiras, notadamente com o Paraguai, a visao dos 

entrevistados a respeito do tema e bastante aproximada da realidade. 

Se for considerado que no vizinho Paraguai existem mais de 60 fabricas de ci

garros, que juntas produzem cerca 65 bilhoes de unidades e consomem apenas 3 

milhoes (Tralli; Cerantula; Ferro, 2011) e que na fronteira com o Brasil (pela Ponte 

da Amizade, que une as dais pafses) e par onde as contrabandistas atravessam a 

grande maioria da prodw;ao daquele pafs, efetivamente e deduzfvel ser bastante 

freqOente o trafego de vefculos transpartando contrabando pelas rodovias paranaen

ses. 

Se 43,2% dos entrevistados afirmam apreender contrabando em seus pastas 

de trabalho poucas vezes par ana e quase 23% afirmam te-la feito menos de uma 

vez par mes, ha que se concluir que efetivamente as integrantes do BPRv nao estao 

atuando com maiar freqOencia no combate ao contrabando de cigarros, principal

mente, mercadoria que gera consideraveis perdas aos cofres publicos, ja que e urn 

dos produtos sabre o qual recai a maiar carga de tributos no Brasil. 

Paralelamente a falta de apreensao de cigarros e eletronicos contrabandea

dos pelos integrantes do BPRv, somente nos ultimos tres anos foram apreendidos 

em torno de 36 mil quilos de maconha, pouco mais de 260 quilos de cocafna e mais 

de 300 mil pedras de crack. 

E bastante comum as integrantes do Batalhao de Polfcia Rodoviaria atuarem 

nas rodovias paranaenses em apoio a outros 6rgaos estaduais, no sentido de fiscali

zar a circula<;ao de mercadorias, entre outros. A Receita Estadual, quando atua em 

conjunto com o BPRv e efetua apreensoes de contrabando e descaminho, estas sao 

computadas pelo 6rgao, ja que a polfcia rodoviaria e tida apenas como 6rgao apoia

dor. Nesse sentido e que mais de 60% dos policiais militares rodoviarios entrevista

dos sao favoraveis que o BPRv atue sempre no combate ao contrabando e descami-



48 

nho, independente de apenas prestar apoio aos demais 6rgaos fiscalizadores da Fe

dera<;ao e do Estado. 

Apesar da grande maioria dos entrevistados entender que a Polfcia Rodovia

ria deva combater o contrabando e o descaminho, independente de estar prestando 

apoio a outros 6rgaos fiscalizadores, os comandantes de companhias, em suas en

trevistas, nao deixam transparecer ser esta a<;ao prioridade do BPRv, apesar da 

concordancia em reprimir. Somente o Comandante da 6a Cia do BPRv (Pato 

Branco), capitao Getulio entende que apreender contrabando nas rodovias nao seja 

competencia da polfcia rodoviaria e que as eventuais apreensoes realizadas sao fru

to de abordagens, inicialmente de transito apenas. 

Quanta as atitudes esperadas do policial militar rodoviario em possfvel situa

<;ao de enfrentamento armada de contrabandistas e/ou traficantes de drogas, grande 

maioria dos entrevistados (52,3%) entende que possfveis enfrentamentos seriam ge

ralmente positives e 33% que seria muito positivo. 

Embora a grande maioria dos entrevistados se ache suficientemente treinado 

para interpretar que possfveis confrontos armadas com delinqOentes seriam positi

ves, o mesmo nao pensam os comandantes das companhias em suas entrevistas. 

Os comandantes da 1a., 3a, e 4a. Cia BPRv afirmam que o efetivo sob seus coman

dos estejam recebendo treinamento de tiro policial e tecnicas de abordagem de vef

culos, em cumprimento ao programa de instru<;ao de manuten<;ao oriundo do co

mando da unidade. Paralelo a isso, os comandantes da 2a., sa. e 6a. Cia BPRv sao 

redundantes em afirmar que nao. 

Alguns entrevistados se manifestaram em suas respostas, afirmando que en

tendem ser geralmente positiva a atitude esperada em qualquer situa<;ao de enfren

tamento de policiais militares rodoviarios com contrabandistas armadas porque nao 

e sempre que a polfcia sai totalmente vitoriosa em confrontos. Os resultados sao 

inesperados. 

Pouco mais de 35% dos respondentes entendem que seus companheiros 

sempre estao capacitados tecnicamente para enfrentamento de situa<;oes adversas 

com contrabandistas e/ou delinqOentes nas rodovias onde prestam seu trabalho. 

0 baixo percentual de entrevistados que acham seus companheiros tecnica

mente preparados para enfrentamento de situa<;oes adversas nao deixa de causar 

preocupa<;ao com a seguran<;a pessoal dos policiais militares. Essa interpreta<;ao e 

corroborada pelos oficiais comandantes de companhias em suas entrevistas. Ape-
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nas os comandantes da 2a e 3a Cia BPRv afirmam que o efetivo sob seus comandos 

encontra-se preparado suficientemente para enfrentamento de situa£;6es de confron

to armada, haja vista a instru£;ao recente. Os demais oficiais entrevistados sao una

nimes em afirmar que seus comandados nao reunem condi£;6es suficientes para si

tua£;6es adversas, considerando principalrnente a redu£;ao no efetivo, fator que con

tribui para nao permitir que o PM se arrisque em determinadas situa£;6es, sem que 

tenha o apoio necessaries de outros companheiros, como recomenda a tecnica poli

cial. 

Grande maioria dos entrevistados (53,4%) avalia que seus companheiros de 

trabalho geralmente aplicam as tecnicas policiais recomendadas sabre abordagem 

de vefculos suspeitos nas rodovias paranaenses. 

A aplica£;ao de tecnicas policiais recomendadas e oriunda de treinamento 

constante e, segundo os oficiais entrevistados, a aplica£;ao de instru9ao de manuten

£;ao aos policiais militares sob seu comando tern sido freqOente, embora obede£;a al

guns criterios locais. 
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9 CONCLUSAO E SUGESTOES 

Na atualidade vivenciada no Brasil pela Receita Federal e particularmente no 

Estado do Parana pela Polfcia Militar, cujo efetivo esta muito aquem do necessaria, 

e muito diffcil uma repressao mais eficaz ao contrabando e descaminho praticados 

nas rodovias que cortam o Estado do Parana. 

As a<;oes dos governos federal e estadual necessitam de muitas melhorias no 

sentido de atacar o problema globalmente. Nao basta combater o contrabando, ha 

que se implementar medidas de tolerancia zero a comercializa<;ao de produtos con

trabandeados em solo brasileiro. Urge a necessidade de combater com rigor o pe

queno e o grande contrabandista, ja que o pr;meiro nao sob revive sem a a<;ao do se

gundo. Para isso sao necessarios investimentos em efetivo e materiais que permi

tam urn trabalho mais eficaz nas fronteiras, notadamente entre Brasil e Paraguai, via 

Ponte da Amizade, par onde se sabe, e o maior corredor de contrabando. 

Resultados positivos somente poderao vir a ser alcan<;ados a partir de a<;oes 

integradas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, no sentido de minimi

zar a carga tributaria brasileira, o desemprego e a deficiencia fiscalizadora, fatores 

que somados, levam ao incentivo ao crime. 

Ha que se considerar que a pratica do contrabando e descaminho envolve 

mercadorias, drogas e armas, ilfcitos que tern interferido cada vez mais na vida dos 

brasileiros. Nao se trata apenas da evasao de divisas, mas tambem de consequenci

as funestas geradas pelo narcotrafico e pela entrada ilegal de armas no pafs, onde a 

violencia vern atingindo Indices intoleraveis. 

A evasao de bilhoes em impastos anualmente refletem tambem diretamente 

em cada cidadao, ja que esses valores lesados poderiam contribuir consideravel

mente para a melhoria da qualidade de vida, da gera<;ao de mais empregos e na 

constru<;ao de mais hospitais. 

0 Batalhao de Polfcia Rodoviaria do Parana pode ser urn dos grandes auxilia

res do governo do Estado na repressao do contrabando e descaminho, consideran

do que o Parana e urn dos maiores corredores para a pratica desse crime, em virtu

de da proximidade com o Paraguai. 

Recentemente o Estado do Parana tern despontado na estatfstica criminal 

brasileira como urn dos mais violentos, fato reconhecido pelo proprio governo esta

dual, que tern envidado esfor<;os no sentido de aumentar o efetivo das polfcias civil e 
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militar, defasados em milhares de integrantes em virtude das baixas ocorridas nos 

ultimos anos, sem, contudo, ter havido o recompletamento. Essas lacunas foram au

mentando em todos os municfpios do Estado, gerando o consequente aumento no 

fndice de criminalidade. 

Nao restam duvidas, entretanto, que a criminalidade esta intimamente ligada 

ao contrabando e descaminho, como ficou amplamente comprovado no desenvolvi

mento do presente estudo, tendo em vista a proximidade do Estado do Parana com 

o Paraguai, um dos maiores corredores para a pratica de atividades criminosas no 

pafs. Sabe-se, tambem, que grande parte do contrabando de mercadorias, armas e 

drogas ocorrem pelas rodovias que cortam o Parana e que a<;5es mais especfficas e 

eficazes por parte da Polfcia Rodoviaria seria de grande contribui<;ao para a minori

za<;ao do fndice de criminalidade nas zonas urbanas. 

E sabido que sao realizadas apreensoes de contrabando, de t6xicos e dear

mas em a<;5es perpetradas pelo BPRV. Entretanto, o volume de apreensoes ainda 

esta muito aquem daquele que e transportado nas rodovias paranaenses. 

Assim como em todas as unidades da PMPR no Parana, o BPRv tambem en

contra-se com seu efetivo bastante defasado, fator contributive para a queda de qua

lidade do servi<;o prestado. Entretanto, ate que a problematica do efetivo seja soluci

onada e as equipes da ROT AM possam ser aumentadas, hade se investir nas atu

ais equipes e na reativa<;ao daquelas desestruturadas, as quais estarao prestando 

grande contribui<;ao no sentido de minorar a entrada de contrabando de mercadori

as, armas e drogas nas cidades paranaenses, grandes influenciadores no aumento 

do fndice de criminalidade. Nesse sentido, sugere-se o seguinte: 

a) que seja realizado um estudo no BPRv, no sentido de se buscar o recom

pletamento mfnimo que seja do efetivo da unidade, permitindo, destarte, 

que as equipes da ROTAM das Cias do BPRv sejam refor<;adas e aquelas 

desativadas, sejam novamente colocadas em a<;ao para dar combate mais 

efetivo ao contrabando e descaminho nas rodovias paranaenses; 

b) que as equipes da ROTAM de todas as companhias de polfcia rodoviaria 

recebam, alem dos refor<;os mfnimos, treinamento continuado sobre en

frentamento de contrabandistas e/ou traficantes armados; 

c) que o efetivo dos PPRv seja submetido a treinamento mais acentuado de 

tecnicas policiais, de abordagem, tiro policial e simula<;5es de enfrentamen-
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to com delinqUentes armadas, objetivando a propria seguran~ta individual 

do PM; 

d) que toda a atua~tao do efetivo em qualquer situa~tao de abordagem, quer 

seja nos PPRv ou no leito das rodovias seja sempre realizada com a devi

da cobertura policial recomendada; 

e) que, apesar da prioridade do traballio do BPRv seja a fiscaliza~tao de docu

mentos e vefculos, este seja conscientizado da importancia do seu papel 

no combate ao contrabando e descaminho para a melhoria da seguran~ta 

publica de todo o Estado do Parana e do pafs. 
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APENDICE A - QUESTIONARIO 

Prezado policial militar rodoviario: o presente questionario e parte integrante de uma Monografia 
do Curso de Aperfei~oamento de Oficiais (CAO) na Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), em 
convenio com a Universidade Federal do Parana (UFPR), como tftulo: A<;OES DO BATALHAO DE 
POLICIA RODOVIARIA EM FACE DO CONTRABANDO E DESCAMINHO NAS RODOVIAS DO 
ESTADO DO PARANA. Sua participa~ao e de fundamental importancia para enriquecer o trabalho, 
bem como nortear futuras decisaes. Nao e necessaria se identificar. Grato. Cap QOPM Rubens 
Garcez da Luz. 

1) E de conhecimento geral que o PM nao tem como vistoriar todos os velculos de carga que 
passam pelo seu posto de trabalho. Em sua opiniao, o trafego de velculos transportando 
contrabando pelas rodovias paranaenses e: 
( ) muito frequente 
( ) bastante frequente 
( ) ocasionalmente 
( ) raramente 
( ) quase nunca 

2) No seu posto de trabalho, com que frequencia sao apreendidos contrabandos? 
( ) mais de uma vez par dia 
( ) quase todos os dias 
( ) poucas vezes par semana 
( ) cerca de uma vez par semana 
( ) duas ou tn§s vezes par mes 
( ) cerca de uma vez par mes 
( ) menos de uma vez par mes 
( ) poucas vezes par ana 

3) 0 BPRv deve atuar na repressao ao contrabando e descaminho, independentemente de es-
tar prestando apoio a outros 6rgaos? · 
( ) sempre 
( ) comumente 
( ) as vezes sim, as vezes nao 
( ) raramente 
( ) nunca 

4) Em uma possfvel situa-rao de enfrentamento de contrabandistas armadas nas rodovias, 
sua opiniao sabre as atitudes dos seus companheiros relativa ao perigo e: 
( ) muito positiva 
( ) geralmente positiva 
( ) as vezes sim, as vezes nao 
( ) geralmente negativa 
( ) muito negativa 

5) Voce e seus companheiros tem recebido instru-rao especlfica sabre como agir no caso de 
abordagem de vefculos suspeitos de estar transportando contrabando e possfvel confronto 
arm ado? 
( ) sempre 
( ) comumente 
( ) as vezes 
( ) raramente 
( ) nunca 

6) Sua avalia-rao sabre a aplica-rao das tecnicas policiais recomendadas para abordagem de 
velculos suspeitos pelos seus companheiros e: 
( ) muito positiva 
( ) geralmente positiva 
( ) as vezes sim, as vezes nao 
( ) geralmente negativa 
( ) muito negativa 

COMENTARIOS JULGADOS NECESSARIOS (Utilize o verso) 
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APENDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Perguntas: 

1) Os policiais militares empenhados na ROTAM dessa companhia passam por al

gum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? (Se a res

pasta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento) 

2) No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com maior in

tensifica<;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de estar 

apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

3) A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de instru<;ao 

especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandistas nas ro

dovias? 

4) o efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condi<;oes de enfren

tamento de situa<;oes de confronto armada com contrabandistas, sem que haja risco 

maior para sua integridade? 

5) A instru<;ao de manuten<;ao do efetivo dessa companhia obedece a algum padrao 

oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Respostas: 
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APENDICE C- TRANSCRI<;AO DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS REALI

lADAS COM OS COMANDANTES DE CIAS DO BPRV DE CU

RITIBA, LONDRINA, MARINGA, PONTA GROSSA, CASCAVEL 

E PATO BRANCO 

ENTREVISTA COM 0 CAP QOPM ALEXANDRE DUPAS PEREIRA, COMANDAN

TE DA 1 a. CIA BPRV (CURITIBA) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROT AM dessa companhia pas

sam par algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Se a resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento) 

Resposta: Ate o presente momenta nao. 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maior intensificat;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

Resposta: Sim, penso que deva haver urn equilibria, uma harmonia entre at;oes es

pecializadas de polfcia de transito e outras voltadas a atacar problemas de seguran

t;a publica em geral, onde a questao do contrabando e descaminho se encaixa. 

Grande parte das modalidades delitivas orbita e transita em nossa malha rodoviaria 

e, pelo que entendo, devemos sempre buscar mecanismos eficientes de combate e 

repressao a estas praticas. 

Pergunta 3: Atropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instrut;ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: De uma maneira geral, sim. Apratica de tiro policial, de abordagem e de 

enfrentamento de situat;oes de risco e objeto de treinamento par meio de instrut;ao 

de manutent;ao, tendo sido realizada recentemente com praticamente todo o efetivo. 

Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condit;oes 

de enfrentamento de situat;oes de confronto armada com contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 
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Resposta: Hoje praticamente todos os PPRv da 1 a Cia tern apenas uma dupla de 

PM trabalhando par equipe de servic;o. Dos 10 postos que a companhia possui, 9 es

tao com essa limitac;ao de pessoal (2 PM par equipe de servic;o) e 1 (Guaratuba) 

permanece com apenas 1 PM par equipe (trabalho de seguranc;a predial - seguranc;a 

ffsica de instala<;5es - praticamente). Embara durante OS dias uteis haja a presen<;a 

do Comandante do Posta nos hararios de expediente. Com esta realidade, acredito 

inexistir condi<;5es de enfrentamento armada sem que o PM exponha sua integrida

de a riscos consideraveis. 

Pergunta 5: A instruc;ao de manutenc;ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Resposta: A instruc;ao de manutenc;ao no ambito da Cia obedece aos dais criterios 

listados. Cumprimos diretrizes especfficas do comando da OPM (recentemente foi 

realizado instruc;ao sabre desvios de conduta (cujo regramento partiu do Comandan

te do BPRv) e temos tambem nosso rol de tratativas, contendo quest5es especfficas 

que buscamos disseminar em ambito de subunidade. 

ENTREVISTA COM 0 CAP QOPM GUSTAVO HAUENSTEIN, COMANDANTE DA 

2a CIA BPRV (LONDRINA) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROT AM dessa companhia pas

sam par algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Sea resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento) 

Resposta: Sim, par serem da ROT AM, os mesmos recebem treinamento diferencia

do, pais sao instrufdos para atuar no combate ao crime, nao ficando somente no 

transito rodoviario. Urn exemplo no presente ·momenta e que estao trabalhando dire

tamente nos roubos a 6nibus que estao ocarrendo na regiao. 0 treinamento e dife

renciado, tanto que somente a equipe da ROTAM utiliza o Fuzil 556 e 7,62mm, ar

mamento de grande calibre e que exige treinamento especial para utilizac;ao. 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maiar intensificac;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 
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Resposta: No meu entendimento sim, pais e atraves do contrabando e descaminho 

que as quadrilhas organizadas realizam o transporte de armas e muni<;oes, uma vez 

que a Polfcia Federal, responsavel legal pelas fiscaliza<;oes de fronteiras nao atua 

de forma eficiente. Na repressao ao contrabando e descaminho, os integrantes da 

ROTAM acabam aprendendo armas, muni<;oes, drogas e mercadorias, transporta

das em grande escala por meio rodoviario e que chegam aos grandes centres, ali

mentando a industria do crime. 

Pergunta 3: A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instru<;ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: Na companhia da qual sou o comandante nao existem problemas volta

des especificamente ao contrabando, como nas companhias que fazem fronteira 

como Paraguai ou Mato Grosso do Sui; portando, .com rela<;ao a instru<;ao especffi

ca para confronto armada com contrabandista, esta nao tern sido praticada. 

Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condi<;oes 

de enfrentamento de situa<;oes de confronto armada com contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 

Resposta: No Batalhao nao tenho como afirmar; porem, na companhia sob meu co

mando os PMS tern condi<;oes de enfrentar situa<;oes de confronto armada com con

trabandistas e qualquer outro tipo de criminoso que porventura venha a oferecer ris

co de vida ao policial ou a terceiro. Recentemente, todos os policiais militares da Cia 

da qual sou o comandante passaram por treinamento e instru<;ao de tiro, razao pela 

qual tenho a presente opiniao. 

Pergunta 5: A instru<;ao de manuten<;ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e·criterio de cada comandante? 

Resposta: Na realidade houveram alguns criterios emanados por parte do Comando 

do Batalhao e que foram cumpridos a risca e toda a instru<;ao foi realizada por instru

tor experiente e tecnico com rela<;ao a instru<;ao de tiro, e ainda as instru<;oes sema

nais que seguem orienta<;ao da P/3 do Batalhao, em conjunto com as orienta<;oes do 

Comando da Cia. 
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ENTREVISTA DO 1° TEN QOPM ROBERTO TATIBANA, COMANDANTE DA aa. 
CIA BPRV (CASCA VEL) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROTAM dessa companhia pas

sam par algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Sea resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento) 

Resposta: Sim, os integrantes da ROT AM recebem treinamento atraves dos Oficiais 

da Cia, principalmente instru<;ao de Tiro Policial e Abordagem Policial com maior 

frequencia que os efetivos dos PPRv's; 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maior intensifica<;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

Resposta: Neste item, devemos observar o tipo de apoio que esta sendo dado, bern 

como a quantidade de policiais que estao na opera<;ao. No entanto, entendo que o 

policial militar rodoviario, ao observar qualquer tipo de ilfcito, tern o dever de intervir, 

seja abordando o vefculo (sempre em seguran<;a), devendo sim, reprimir o contra

banda e descaminho, bern como outros crimes que presenciar. 

Pergunta 3: A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instru<;ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: Sim, tendo em vista que o BPRv possui doutrina especffica para a aplica

<;ao do servi<;o operacional em rodovia, principalmente no tocante a realiza<;ao de 

opera<;oes e abordagens a vefculos em rodovias. 

Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condi<;oes 

de enfrentamento de situa<;oes de confronto armada com contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 

Resposta: Sim, tendo em vista que sao realizadas instru<;oes te6ricas peri6dicas 

para o treinamento psicol6gico nas situa<;oes de risco, bern como instru<;oes de pra

tica de tiro policial para o enfrentamento de possfveis confrontos armadas. Cabe 

ressaltar que dificilmente ocorrem confrontos armadas com contrabandistas, haven

do maior incidencia de confrontos armadas com traficantes de drogas. 
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Pergunta 5: A instrw;ao de manuten~ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Resposta: A instrw;ao obedecem padroes oriundos do BPRv, instrw;oes te6ricas e 

praticas; porem varias instrw;oes sao feitas a criteria do comandante de Cia vez que 

cada Cia possui peculiaridades em sua area de abrangencia. 

ENTREVISTA COM 0 CAP QOPM ADEMAR PASCHOAL, COMANDANTE DA 4a 

CIA BPRV (MARINGA ) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROT AM dessa companhia pas

sam par algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Sea resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento) 

Resposta: Nao 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maior intensificac;,:ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

Resposta: Sim, pais na lida diaria acabamos encontrando tais situac;,:oes que em 

nosso entendimento nao podem ser deixadas de lado, sob pena de descredito no 

Estado. 

Pergunta 3: A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instruc;,:ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: Estamos ministrando instruc;,:ao de tiro policial a todos os policiais, que 

sera util para qualquer situac;,:ao. 

Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condic;,:oes 

de enfrentamento de situac;,:oes de confronto armada com contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 

Resposta: Nao, encontramos policiais com mais de 10 anos sem instruc;,:ao de tiro. 

Ainda e comum testemunhos no sentido de rnais de dais anos sem instruc;,:ao. Avali-
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ando os alunos nesta fase em que estamos ministrando aulas de tiro policial, obser

vamos muitas dificuldades da tropa. Tanto que a instru<;ao foi formatada duas vezes, 

no sentido de atender as necessidades dos policiais. Percebemos falta de tecnicas e 

condutas operacionais basicas que nao existiam no comportamento dos PMS da 4a 

Cia BPRv. Assim, estamos realizando uma instru<;ao te6rica e outras praticas, afim 

de melhor aproveitar as muni<;5es que foram repassados pelo comando do BPRv. 

Pergunta 5: A instru<;ao de manuten<;ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Resposta: 0 comando do BPRv estabeleceu urn roteiro de instru<;ao que e rigorosa

mente seguido pela Cia. Contudo, este comando da 4acia. esta acrescentando tam

bern outras instru<;5es no sentido de melhor qualificar nossos policiais. 

ENTREVISTA COM 0 CAP QOPM GUSTAVO BRINSKI, COMANDANTE DA sa. 
CIA BPRV (PONT A GROSSA) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROTAM dessa companhia pas

sam par algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Se a resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento). 

Resposta: Nao 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maior intensifica<;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

Resposta: Sim, deveriam desde que haja efetivo e meios para tal. Se permanecer 

do jeito em que se encontra devemos apenas atuar no transito. 

Pergunta 3: A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instru<;ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: Nao 
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Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPRv do batalhao tern condi<;oes 

de enfrentamento de situa<;oes de confronto armada com contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 

Resposta: Nao 

Pergunta 5: A instru<;ao de manuten<;ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Resposta: Nao ha padrao do Batalhao, portanto obedece criteria momentaneo do 

Comando de BTL e CIA. 

ENTREVISTA COM 0 CAP QOPM GETULIO FERREIRA DE LIMA, COMANDAN

TE DA sa CIA BPRV (PATO BRANCO) 

Pergunta 1: Os policiais militares empenhados na ROTAM dessa companhia pas

sam por algum tipo de treinamento diferenciado dos demais integrantes do BPRv? 

(Se a resposta for positiva, queira esclarecer que tipo de treinamento). 

Resposta: A ROT AM da 6a Cia foi desativada em maio de 2011por falta de efetivo. 

Os PMS que estavam atuando receberam treinamento de nivelamento em Curitiba, 

onde participaram todas as ROT AM do BPRv. Tambem fizeram instru<;ao de tiro na 

casa de pneus (ambiente confinado) no 16° BPM. Alem das instru<;oes ordinarias da 

Cia. 

Pergunta 2: No seu entendimento todos os integrantes dos PPRv devem atuar com 

maior intensifica<;ao na repressao ao contrabando e descaminho, independente de 

estar apoiando outros 6rgaos fiscalizadores? 

Resposta: Nao, porque nao se trata de nossa competencia num primeiro momenta. 

As a<;oes que temos realizado ocorrem em consequencia de abordagens que, a prin

cfpio, seriam de transito. 

Pergunta 3: A tropa empenhada nos PPRv dessa companhia recebe algum tipo de 

instru<;ao especffica para enfrentamento de confrontos armadas com contrabandis

tas nas rodovias? 

Resposta: Nao 
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Pergunta 4: 0 efetivo atual empregado em cada PPr<v do batalhao tern condi<;oes 

de enfrentamento de situa<;oes de confronto armada Gom contrabandistas, sem que 

haja risco maior para sua integridade? 

Resposta: Nao 

Pergunta 5: A instru<;ao de manuten<;ao do efetivo dessa companhia obedece a al

gum padrao oriundo do batalhao ou e criteria de cada comandante? 

Resposta: E programada e realizada pela Cia. Atualmente muito comprometida de

vida ao excesso de trabalho e escassez de efetivo. 




