
PCGO É REFERÊNCIA NACIONAL
EM COMBATE A CRIMES RURAIS
Delegacia especializada recuperou mais de 1 mil cabeças de gado em menos de 3 anos; máquinas agrícolas recuperadas no
mesmo período somam R$ 4 milhões; número de presos ultrapassa 90 

por Flávia Guerra

   A Delegacia Estadual de Repressão a
Crimes Rurais (DERCR), recuperou, entre
junho de 2019 e novembro de 2021,
1.100 cabeças de gado furtadas ou
roubadas de propriedades do estado,
considerando apenas levantamento da
especializada, cuja atuação tem se
tornado modelo para outras unidades
federativas. No mesmo período, 91
prisões foram realizadas e oito máquinas
agrícolas subtraídas em ações
criminosas, avaliadas em cerca de R$ 4
milhões - entre elas uma retroescavadeira
com valor estimado em R$ 1 milhão -
foram restituídas aos proprietários.  

   O número crescente de bens
recuperados e o aumento da
produtividade da delegacia especializada
caminham na direção oposta aos
registros de crimes ocorridos em ambien-

te rural, que seguem em queda. Dados do
observatório de segurança pública
divulgados recentemente mostram uma
diminuição de 37% nas ocorrências de
roubo na zona rural, quando comparado o
primeiro semestre de 2021 com igual
período de 2020, um reflexo de ações
implantadas com a finalidade específica
de aumentar a segurança no campo. 

   Entre as estratégias de impacto
adotadas pela Polícia Civil com vistas à
essa redução está o fortalecimento da
DERCR, que encabeça a Rede de
Combate ao Crime Rural, uma estratégia
recente e pioneira, que permite maior
capilaridade de atuação e maior retorno
com as ações, e que já se tornou modelo
nacional. Paralelamente, a parceria com o
Batalhão Rural, da Polícia Militar; e com a
Polícia Rodoviária Federal (PRF) favorece 
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   O direcionamento de ações com esse
fim atende à demanda antiga do estado,
conforme explica o delegado-geral da
Polícia Civil, Alexandre Pinto Lourenço.
"Goiás é um estado voltado ao
agronegócio e a violência no campo
existe, sobretudo, por conta do grande
volume e circulação de animais e
insumos, que atrai a atenção de
criminosos. Um olhar especial para esse
ambiente era questão urgente", explica.
Para Lourenço, a integração é o caminho
mais acertado para o êxito dessas ações.
  
Rede de informações

   Lançada em agosto de 2021, a Rede de
Combate ao Crime Rural atua por meio
da consolidação de dados e produção de
informações sobre crimes dessa
natureza, bem como da atuação integrada
e colaborativa na investigação e nas
operações policiais destinadas à
repressão dessa modalidade delitiva.
Nesse contexto, os chamados Pontos
Focais Rurais, espalhados pelo estado,
funcionam como uma espécie de filial da 

delegacia especializada, sediada em
Goiânia, formando uma teia de
comunicação e planejamento. 

   Alexandre Pinto Lourenço esclarece
que, dependendo da complexidade do
caso, o procedimento investigativo
adequado é instaurado na DERCR,
contando com a atuação colaborativa do
ponto focal da região para o cumprimento
de diligências e atividades de
investigação. “São como braços da
delegacia”, resume o delegado-geral. Os
pontos focais – 18 ao todo – ficam
responsáveis por crimes de média
repercussão, que antes eram assumidos
pelas delegacias locais.
   Segundo a delegada Rafaela Azzi,
titular da DERCR, cada regional do
estado possui policiais especialmente
capacitados e treinados para essas
investigações. "Isso desafoga as
delegacias municipais, além de alimentar
essa rede de informação”, explica. Além
do compartilhamento de informações e
ações policiais conjuntas, a DERCR tem
adotado ações investigativas no pós-fla- 

grante, com vistas a desvelar associações
criminosas que atuam na seara dos
crimes rurais.   Ao investigar uma
ocorrência de furto ou roubo no interior do
estado, normalmente a equipe da
especializada viaja até o local do fato,
onde colhe provas e ouve envolvidos.
Porém, caso exista local de crime, há
uma tratativa entre a unidade e os pontos
focais, para comparecimento imediato ao
local, com vistas a garantir a preservação
adequada para atuação da perícia e
papiloscopia. 

 Além disso, os policiais lotados nos
pontos focais realizam oitivas in locu, o
que minimiza os impactos financeiros
para o produtor rural, que não precisa -
ele ou o funcionário - deixar a propriedade
ou abdicar do dia de trabalho para se
dirigir à uma delegacia mais próxima.
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8 máquinas agrícolas
recuperadas estão
avaliadas em cerca
de R$ 4 milhões 

GRÁFICO: DERCR EM NÚMEROS - CASOS DE GRANDE MONTA



   Como estratégia para as investigações
futuras, bem como promover efeito
pedagógico, a Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Rurais tem
realizado, a cada quinzena, o
cadastramento de steakeholders a partir
da mancha criminal apresentada por
analista lotado na especializada. A ideia é
traçar uma rede de possíveis
transportadores ou receptadores do
produto de ações criminosas, ou qualquer
pessoa que possa participar, ainda que
indiretamente, dos delitos. 

   "Nós fazemos a mancha criminal na
sede da DERCR, por meio do sistema de
registro estadual, mesmo que sejam
pequenas ocorrências de furto de gado,
por exemplo, que nem chegam a ser
encaminhadas para a capital, mas que
acontecem com frequência naquele lugar
específico. Então, equipe se dirige para a
região. Lá, visitamos toda a rede de abate
e comercialização de carne ou de
guinchos de maquinário e fazemos o
cadastramento de todos os atores dessa
cadeia", explica Azzi.

   Segundo a titular, foi a análise diária
dos registros de ocorrências que apontou
o abate de cerca com alta reincidência em
município da grande Goiania, o que
originou a Operação Stakeholder 1, em
Hidrolândia. "Além da investigação
alusiva aos registros, a DERCR adotou
como estratégia o cadastramento de
açougues e frigoríficos da cidade",
completa. Só essa movimentação nos
estabelecimentos já repreendeu a prática
de novos furtos na zona do município. 
 
   Com a mancha criminal em mãos,
foram oficiadas a Secretaria de Economia
e a prefeitura local, para listagem dos
estabelecimentos-alvo. No dia da opera-
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TRABALHO DE PREVENÇÃO JÁ DÁ RESULTADOS NO INTERIOR
 



ção, restou identificado que havia
estabelecimentos que não constavam em
nenhuma das listas. "Em algumas
situações, identificamos estabelecimentos
com mercadoria desacompanhada de
nota fiscal", conta a delegada. Operações
semelhantes foram realizadas em Bela
Vista (Stakeholder 2) e Itumbiara
(Stakeholder 3), esta última em guinchos,
tipo de serviço que pode eventualmente
ser usado para transporte de máquinas
agrícolas. 

   O impacto, reforça Azzi, é imediato e
inevitável. "O primordial da Operação
Stakeholder é obtenção de banco de
dados das pessoas envolvidas na cadeia
de negócios do campo, quer seja
açougue, frigorífico, caminhão prancha,
guinchos, mecânicos, etc . A DERCR tem
construído um banco com qualificação,
endereços e telefones não só dos
proprietários dos estabelecimentos, mas
de seus funcionários", ressalta.
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REDE DE COMBATE E PONTOS FOCAIS SÃO MODELO DE ATUAÇÃO

   A Rede de Combate ao Crime Rural,
criada pela portaria 465/2021 e
coordenada pela Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Rurais (DERCR),
tem exportado conhecimento para outras
unidades federativas. Assim que foi
instituída, a rede recebeu secretários de
Segurança de outros estados, para
compartilhar o modelo de combate à
criminalidade no campo adotado em
Goiás, hoje referência nesta área, por
meio de ações integradas de
monitoramento e inteligência realizadas
pelas Polícias Militar e Civil, do
policiamento rural ostensivo, entre outras
estratégias.

    A rede constitui uma atuação
coordenada de unidades da Polícia Civil,

em parceria com órgãos e instituições
privadas ligadas à atividade rural (Faeg,
Senar, Ministério da Agricultura, entre
outros), visando à consolidação de
informações e fixação de estratégias e
ações de combate ao crime rural. Assim,
as delegacias regionais terão seu ponto
focal, qual seja, equipe designada para se
articular com a DERCR visando o
compartilhamento de informações e a
atuação colaborativa nas investigações e
nas operações destinadas à repressão
dos crimes rurais.

 A delegada titular da Crimes Rurais,
Rafaela Azzi, explica que o Ponto Focal
Rural tem atribuição de registro dos
crimes ocorridos na zona rural de cada
região respectiva e seu imediato compar-

tilhamento com a DERCR, para avaliação
da repercussão do fato, da coincidência
de modus operandi de fatos ocorridos em
outras circunscrições territoriais, dentre
outros aspectos, visando à atuação
colaborativa e uniforme no combate a
essa modalidade delitiva.

   Os policiais civis selecionados para
trabalhar com o Ponto Focal Rural
passaram por capacitação técnico-jurídica
específica, ministrada pela Escola
Superior da Polícia Civil (ESPC). O curso,
dividido em duas turmas, foi concluído em
agosto, tão logo da criação da Rede de
Combate. A delegada diz que já está em
estudo a formação de uma nova turma,
que receberá o mesmo treinamento para
atuação voltada aos crimes no campo.
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AÇÕES NO INTERIOR ENGROSSAM ESTATÍSTICAS POSITIVAS

   Antes da criação da Rede de Combate
aos Crimes Rurais e, por consequência,
dos Pontos Focais Rurais, há menos de
cinco meses, as ações no interior, eram
realizadas, em sua maioria, pelas
delegacias municipais, que repassavam
para a especializada apenas casos de
grande monta ou de crimes violentos. Os
números positivos alcançados pela
DERCR, portanto, ainda não retratam a
dimensão da atuação da Polícia Civil em
todo o território goiano, uma vez que, até
a subtração de um único animal é
registrada e devidamente investigada.

   Conforme explica o delegado-geral
Alexandre Pinto Lourenço, nem todos os
casos são repassados para a
especializada e nem para os pontos
focais, por ser de pequena complexidade,
ficando a cargo da delegacia local.
"Muitas vezes, o delegado já tem
investigação anterior em andamento ou
tem resposta imediata durante diligências
e já finaliza o procedimento. Além disso,
os pontos focais são recentes. Então, há
registros de inúmeras ações que foram
realizadas, não só pela especializada,
mas também por delegacias no interior, o

que torna nossa atuação ainda mais
impactante e abrangente", explica.

   Como exemplo, em julho passado, a
Polícia Civil recuperou, em Minaçu, 15
cabeças de gado, dentre bezerros e
animais adultos, avaliados em cerca de
R$ 45 mil. Em abril último, a Delegacia de
Polícia de Morrinhos recuperou três
animais da raça nelore, avaliados em R$
40 mil. Da mesma forma, oito cabeças de
gado, sendo quatro bezerros e quatro
vacas da raça nelore, foram restituídas ao
dono em Uruaçu. No início de 2021, um

Clique no mapa e acesse 
documento com os pontos focais

https://www.policiacivil.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/pontos-focais.pdf


homem suspeito de vários furtos de gado
foi preso em Piracanjuba. "Todas essas
ocorrências foram realizadas pela equipe
local, antes da criação dos pontos focais",
salienta Lourenço.

   Em 2020, dois homens foram presos
por furto de gado em Cumari, ocasião em
que nove animais foram subtraídos de
uma proriedade rural. No mesmo ano, a
Polícia Civil registrou furto de 10 reses em
Jaraguá, inquérito este já finalizado. Em
2019, uma única operação realizada em
São Miguel do Araguaia, pela delegacia
local, recuperou 260 cabeças de gado,
produto de golpe aplicado em criador da
região.  

   Casos assim ainda acontecem,
sobretudo, no interior. "Pode não parecer,
mas o empenho tem que ser o mesmo
para recuperar uma cabeça ou um
rebanho inteiro, para um trator pequeno
ou uma colheitadeira milionária. Para o
criador que tem três ou quatro vacas no
curral, perder uma que seja representa
um grande prejuízo, ainda que
numericamente pareça inexpressivo.
Então, vamos atrás do mesmo jeito,
empregando as forças disponíveis
naquele lugar para resolver e cumprir
nosso papel", completa o delegado-geral.

PCN 2021


