
10ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal 
Rua Antônio Santos Gouveia, 23, quadra A – Porto Seco Pirajá - CEP 4122320 - Salvador - BA - Brasil 

Fone: (071) 2101-2249 / 2101-2203 
nucom.ba@dprf.gov.br    /    www.dprf.gov.br   

twitter.com/PRFBAHIA                  facebook.com/PRFBAHIA 

Ministério da Justiça 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
10ª Superintendência Regional – Bahia 

Núcleo de Comunicação Social 
 

 

 

PRF efetua a prisão de homicidas fortemente armados, 

em ação conjunta com a PM 

 

 

Por volta das 20:00h de 

sábado (24/08), Policiais 

Rodoviários Federais em 

Milagres, no Km 544 da 

BR 116, prenderam, com a 

ajuda da Polícia Militar 

Local, dois criminosos 

com várias passagens 

policiais. O flagrante 

ocorreu durante 

abordagem ao veículo GM/Meriva, com placas do Estado de São Paulo, que seguia para a 

cidade de Feira de Santana. Os policiais realizaram revista minuciosa no interior do 

automóvel, sendo encontradas uma pistola Taurus calibre .380 com dois carregadores e vinte 

munições intactas e outra pistola marca Walther, de fabricação alemã, com um carregador e 

53 munições, também intactas. Através da entrevista aos dois indivíduos e consulta ao sistema, 

foi verificado que o carona, Marcelo Freire Ferraz, possuía dois mandados de prisão em 

aberto pelos crimes de homicídio, enquanto o motorista possuía processo pelo mesmo crime. 

Em poder dos dois meliantes foi encontrada, ainda, uma caixa de ferramentas, com mais de 

100 chaves próprias para abertura de carretas e um saco com lacres, comumente usados como 

algemas. Tal fato evidencia fortemente a ligação dos criminosos com assaltos a veículos de 

carga. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Local. 

 

 

 

Fonte: Delegacia PRF de Jequié/BA 
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PRF detém indivíduo com arma de fogo e veículo roubado 

 

 

Na madrugada desta 

segunda feira (26/08), 

Policiais Rodoviários 

Federais detiveram o 

condutor de um veículo por 

receptação e porte ilegal de 

arma. O fato ocorreu no 

Km 718 da BR 101, 

quando foi abordado o 

veículo Fiat/Pálio Weekend com placas frias LKU1725/RJ. O condutor, de 23 anos, 

apresentou-se muito nervoso, levantando suspeita da equipe Policial, que procedeu à revista 

pessoal do suspeito. Foram encontradas seis munições intactas em seu bolso e, no  interior do 

veículo, localizada a arma correspondente, um revólver calibre .38, municiado com mais seis 

munições. Além disso, a documentação veicular (CRLV) apresentada pelo criminoso estava 

adulterada. Os Policiais então constataram que o número do chassi do automóvel também 

fora adulterado, chegando, através da consulta ao sistema, à placa original do veículo, 

LSF3339/RJ, que havia sido roubado de um Coronel do Exército em junho deste ano, na 

cidade de Rio de Janeiro/RJ. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária 

de Eunápolis. 

 

 

Final de semana com muitos flagrantes de uso de bebida alcoólica ao volante 

 

 

Somente neste sábado e 

domingo, a Polícia 

Rodoviária Federal que cobre 

as estradas Federais no 

estado da Bahia realizou um 

total de 518 testes de 

alcoolemia, notificando 28 

condutores por incidirem em 

Fonte: Delegacia PRF de Seabra/BA 

Fonte: Delegacia PRF de Eunápolis/BA 
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infração administrativa e detendo outros nove por crime de embriaguez ao volante. 

Um destes flagrantes ocorreu no fim de tarde deste domingo, em Seabra. Durante abordagem 

ao veículo VW/GOL, realizada no Km 383 da BR 242, foi solicitado ao condutor, com 29 anos, 

morador de Seabra e motorista profissional de veículos de carga, que realizasse o teste de 

etilômetro, resultando em uma concentração de 0,70mg de álcool por litro de ar expelido dos 

pulmões. Foi dada voz de prisão em flagrante ao mesmo, sendo conduzido à delegacia de 

Polícia Judiciária Local. 

 

Mais um condutor é preso pela PRF por corrupção ativa 

 

Na tarde deste Domingo, 

também em Seabra, mais um 

condutor foi detido em 

flagrante por oferecer 

vantagem indevida aos 

Policiais, para não ser autuado 

por infração de trânsito.  Ao 

abordar, No Km 383 da BR 

242, o veículo de carga 

MB/1720, os Policiais 

desconfiaram que o caminhão estava transitando com excesso de peso, o que foi confirmado 

pelo condutor, que tirou do seu bolso uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e ofereceu aos 

PRFs, pedindo que desconsiderassem a irregularidade. De imediato, foi dada voz de prisão ao 

motorista, por crime de corrupção ativa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia 

Judiciária Local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

VEÍCULOS RECUPERADOS – 10ª SRPRF/BA 

DATA VEÍCULO PLACA ENCAMINHAMENTO 

24/08/13 Fiat/Palio Weekend   LSF 3339/RJ Polícia Judiciária de Eunápolis/BA 

25/08/13 Honda/NXR 150 BROS JOK 4991/BA Polícia Judiciária de Teixeira de Freitas/BA 

25/08/13 GM/Celta 2P Life MRA 1495/ES Polícia Judiciária de Vitória da Conquista/BA 

 

 

LEMBRE-SE: DIRIGIR ALCOOLIZADO É CRIME E PODE DAR CADEIA! 

Plantão da PRF: Telefone (71) 2101-2201                 EMERGÊNCIA - 191 

Missão da Polícia Rodoviária Federal 

Fonte: Delegacia PRF de Seabra/BA 
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PRESERVAR A VIDA E PROMOVER A PAZ PÚBLICA COM SEGURANÇA CIDADÃ 

Salvador, 26 de agosto de 2013 

 

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NESTA 10ª SRPRF/BA 

MÉRCIA OLIVEIRA 

 


