
O Calador Mágico 

 

Se não me engano, corria o ano de 1987 e o lugar era o 

Posto Fiscal Marchanjo Bianchini, situado na BR-116, próximo a divisa 

do Paraná com o estado de São Paulo. Já fazia alguns meses que eu 

havia saído do estágio probatório. 

Naquela época, antes da constituição de 1988, 

trabalhávamos em plantões no regime de 24x48 horas e o 

movimento de caminhões naquele posto fiscal era muito intenso. 

Estas duas coisas combinadas nos deixavam bastante tensos e, por 

causa disso, mais como uma forma de brincadeira para descontrair 

um pouco o ambiente, em uma tarde, resolvi testar uma, vamos dizer 

assim, técnica, que aprendera com o Dionízio que era o chefe 

daquele posto quando entrei no fisco. 

Naqueles tempos passavam pelo Marchanjo diversos 

caminhões carregados de batata provenientes de Campo Largo, 

Araucária, Contenda, Quitandinha etc. e, comentava-se que muitos 

deles levavam sacos de feijão escondidos no meio das batatas, visto 

que a batata era um produto isento de ICMS e o feijão tributado e 

com obrigatoriedade de recolhimento antecipado. 

A “técnica” do Dionízio consistia em pegar um calador 

(vou fazer esta explicação aqui mesmo entre parênteses para você 

não precisar abandonar o texto para ir até o fim da página ler as 

notas de pé de página. Calador é um instrumento utilizado pelos 

técnicos/classificadores da CLASPAR – Empresa Paranaense de 

Classificação de Produtos que consiste em um cano oco pontiagudo 

utilizado para furar a sacaria e colher amostras de grão para 

classificar a carga) e um punhado de feijão e ficar furando sacos de 

batata e sem que o motorista do caminhão visse, colocar o punhado 

de feijão dentro do calador e dizer que ele saiu de dentro dos sacos 

de feijão escondidos no meio da carga. 



Naquela tarde eu estava carimbando notas fiscais em uma 

guarita na saída do estado do Paraná, em certo momento o 

movimento não estava muito intenso quando se aproximou de minha 

guarita um caminhão truck com placas de Quitandinha-PR, quando o 

motorista me entregou a nota fiscal verifiquei que esta dizia que o 

caminhão estava transportando 250 scs de batatas de Quitandinha 

para São Paulo. Mandei que o motorista encostasse o caminhão no 

pátio um pouco mais a frente porque eu iria fazer uma verificação 

mais detalhada. 

Antes de me dirigir ao caminhão, passei pela Claspar, 

apanhei o calador e coloquei um punhado de feijão no bolso, me dirigi 

ao caminhão e fui logo dizendo ao motorista: 

- É melhor você ir logo confessando quantos sacos de 

feijão você tem escondido nesta sua carga porque senão eu vou furar 

todas as suas batatas. 

O cara respondeu que eu podia furar o quanto quisesse 

que não encontraria nenhum grãozinho de feijão sequer e disse 

também, talvez para me intimidar, que eu podia furar, mas que 

depois teria que pagar todos os sacos de batata que danificasse. 

Já perdendo a paciência com a insolência daquele 

motorista comecei a furar a “batataiada” toda, mais alguns furos e 

me dirigi para o outro lado do caminhão e, sem que o motorista 

notasse, enfiei a mão no bolso, peguei um pouco do feijão que trazia 

e coloquei rapidamente dentro do calador. Quando o motorista veio 

para o lado do caminhão em que eu estava o feijão já fazia aquele 

barulho de chocalho dentro do calador e eu comecei a fazer o maior 

escândalo: 

- eu não falei! Não falei que você estava transportando 

feijão aí dentro! Quantos sacos você está levando!? 

Com a cara desconcertada com o meu falatório ele 

respondeu timidamente e de forma que eu quase não consegui ouvir: 

- “só vinte saquinhos.” 



Agora quem intimidada era eu e prepotentemente ameacei 

a retirar toda a lona do caminhão para contar quantos sacos de feijão 

ele estava levando. Ele então subiu para quarenta sacos e ele chegou 

aos cinqüenta sacos e não arredou mais o pé disso; como daria muito 

trabalho para “desenlonar” o caminhão me dei por satisfeito com os 

cinqüenta sacos e me desloquei todo orgulhoso com o “golpe” que 

acabara de aplicar naquele motorista para o escritório do posto a fim 

de proceder à lavratura do Auto de Infração. 

Enquanto eu datilografava o Auto de Infração (naquele 

tempo a gente ainda usava máquina de escrever), o motorista ficou 

por ali me olhando com uma expressão que para mim, era bastante 

enigmática. Depois de terminar a lavratura do AI, chamei o motorista 

para assinar o Auto e foi aí que ele me desferiu a pergunta que até 

hoje não quer calar (nada a ver com o calador), disse ele: 

- eu só não entendi uma coisa, Seu Fiscal, o feijão que 

estou levando no caminhão é preto, como é que o senhor conseguiu 

tirar feijão carioca de dentro da minha carga? 
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