
 

 

 

 

Paranavaí, 3 de Janeiro de 2023 

 
30/12/2022 

DESACATO / DESOBEDIÊNCIA / DIRIGIR VEÍCULO SEM CNH 

Uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento pela Avenida Amador 

Aguiar quando se deparou com um homem em uma motocicleta, que estava sem placa, 

fazendo malabarismos em via pública. A equipe deu ordem de parada diversas vezes 

para o homem, mas o condutor não acatou e fugiu. Foi feito acompanhamento tático e o 

motociclista cruzou preferenciais, andou pela contramão e colocou em risco a vida de 

diversas pessoas. Em determinado momento, ele parou e entrou em sua residência. A 

equipe entrou no quintal, mas foi barrada por familiares e enquanto isso o homem 

escondeu a motocicleta dentro da casa. Após isso, ele e a mãe trancaram a porta de 

casa. A GM solicitou apoio para entrar no local. Foi necessário uso moderado da força 

para conter os familiares que participaram pra cima da equipe. A equipe solicitou diversas 

vezes para que a mãe do homem abrisse a porta, mas além de não obedecerem, ambos 

desacataram por diversas vezes os guardas. Foi necessário arrombamento da porta para 

que a equipe entrasse na residência. Foi dado voz de prisão e a mãe (48 anos) agrediu os 

guardas com socos. O filho (19 anos) também agrediu os guardas, sendo necessário uso 

moderado da força e algemas para contê-lo. Diante dos fatos, ambos foram 

encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A motocicleta foi 

levada ao 8º Batalhão. A ocorrência aconteceu às 19h50. 

 

31/12/2022 

CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Paranavaí fazia 

operação conjunta com a ROTAM quando receberam informações de que no Distrito de 

Graciosa havia um foragido do estado do Mato Grosso do Sul, em uma propriedade rural. 

As equipes foram até o local e encontraram o homem de 22 anos, que foi levado ao Setor 

de Carceragem Temporário (Secat). A ocorrência aconteceu às 2h10. 

 


