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02/03/2021 

DESOBEDIÊNCIA / DIREÇÃO PERIGOSA / DIRIGIR SEM CNH 

A equipe de motos da Guarda Municipal fazia patrulhamento no fim da tarde na Avenida 

Gabriel Esperidião, no Jardim Morumbi, quando visualizou um motoqueiro praticando 

malabarismo (empinando) em via pública. De imediato, foi dado ordem de parada com 

sinais visuais (giroflex e sirene) por diversas vezes, porém, todas desobedecidas. Os 

guardas iniciaram um acompanhamento tático por diversas via. O motoqueiro seguiu até o 

centro do Jardim Morumbi atravessando diversas placas preferenciais, andando na 

contramão e quase atropelou algumas crianças que atravessavam a faixa de pedestres. 

Ele foi perdido de vista, porém, com a placa da motocicleta a equipe seguiu até o 

endereço que estava cadastrado no sistema. O morador do endereço informou que 

vendeu a moto há 30 dias, mas levou os guardas até o endereço do comprador. Os 

guardas solicitaram apoio da viatura e foram até o local, onde uma senhora afirmou que a 

motocicleta é de seu filho (um adolescente menor de idade), mas ele não havia chegado 

em casa. Em ato contínuo, a equipe conseguiu localizar o jovem momentos mais tarde em 

frente à sua residência. A mãe afirmou que estava ligando para a GM para avisar que o 

filho havia chegado em casa e prontamente autorizou a abordagem. Diante dos fatos, o 

jovem e a sua mãe foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as devidas 

providências. A moto não foi localizada, mas foram lavrados os autos de infração 

pertinentes. 
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CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

A equipe de motos da Guarda Municipal após obter informações que no Jardim Ouro 

Branco havia um homem com mandado de prisão circulando normalmente passou a 

intensificar o patrulhamento no bairro. Ele foi localizado em frente à sua residência e a 

GM conseguiu abordar o homem de 28 anos. Ele foi encaminhado ao Setor de 

Carceragem Temporário (Secat). 


