
ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS: GOIÁS É O
ESTADO COM A MAIOR REDUÇÃO, NA MÉDIA
NACIONAL, DESSES CRIMES PATRIMONIAIS
Em mais uma reportagem da série Polícia Civil em Números, a instituição apresenta um balanço das principais operações de
combate ao roubo e furto de veículos. Em Goiás, os números bateram recorde positivo, e o Estado é o que teve a maior
redução destes crimes

por Thiago Coelho

   Era madrugada do dia 18 de dezembro
de 2020 quando dezenas de policiais civis
se reuniram na porta da Delegacia
Estadual de Repressão a Furtos e
Roubos de Veículo (DERFRVA). Na
ocasião, foram dadas as instruções às
equipes para a deflagração da Operação
Falsos Policiais. Na rua, as equipes
cumpriram três mandados de prisão
preventiva e quatro de busca e
apreensão.

   A operação conseguiu desarticular uma
associação criminosa armada formada

por pessoas que obtinham informações
de vítimas que compravam veículos, em
geral mais velhos, as abordavam se
passando por policiais civis e declaravam
que o automóvel adquirido tinha sido
utilizado na prática de crimes de roubo,
homicídios, tráfico de drogas. A ousadia
era tamanha, que os autores usavam até
mesmo distintivos. Assim, efetuavam a
falsa apreensão do veículo, celulares e
dinheiro das vítimas. E lhes orientavam a
comparecer na delegacia no dia seguinte,
para serem ouvidas. Depois, os
investigados revendiam os veículos na 
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zona rural para não chamarem atenção.
Durante as buscas, os policiais civis
localizaram, em uma das residências, um
distintivo, algema, carteira funcional,
armas de fogo, mais de 80 munições e
um simulacro de arma. 

   Esta é apenas uma entre as inúmeras
operações realizadas pela Delegacia
Estadual de Repressão a Furtos e
Roubos de Veículo (DERFRVA). Quem
trabalha na unidade, sabe bem que o
volume de demanda diária tem
resolutividade certa. O excelente
desempenho dos policiais civis da
especializada colocou Goiás em situação
de vantagem, com projeção nacional
bastante positiva no cenário de redução
da criminalidade patrimonial. Entre 2015
e 2020, Goiás teve redução de 80,83%
no índice de roubo de veículos, o maior
entre os Estados da Federação, à frente
de Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e
Paraná. Os números também têm
destaque quando se leva em conta as
ocorrências na capitais dos Estados. Em
Goiânia, a redução do número de roubo
de veículos caiu quase 90% entre os
anos de 2015 e 2020. 

   E neste ano, a Polícia Civil vai encerrar
o período também com queda desses
crimes. De janeiro até 14 de dezembro de
2021, a redução em Goiás foi de 25,6%
no número de roubos e 9,3% no de
furtos. Em Goiânia, os números são
ainda maiores: 46,9% nos roubos e
12,9% nos furtos. Em Aparecida de
Goiânia, a segunda maior cidade do
Estado, a redução foi de 25,4% e 25,6%
para roubo e furto, respectivamente.

   Para o delegado titular da DERFRVA,
Francisco Costa, essa façanha foi
possível graças às investigações
amparadas na inteligência e feitas com
estratégia. "As ações realizadas pelas 
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equipes da DERFRVA durante todo o
ano, visando o enfrentamento de toda a
cadeia criminosa relacionada à subtração
de veículos automotores, vem gerando
bons frutos e significativa redução nos
índices de crimes envolvendo veículos.
Além disso, a repressão qualificada, com
o desmantelamento de organizações
criminosas, desde a sua base até as
lideranças, tem contribuído para esse re-

sultado", pontua o delegado.

Grandes operações

Neste ano, duas fases foram deflagradas
na Operação Ágio Premiado, a última em
setembro. A DERFRVA investigou um
grupo criminoso que atuava desde 2019
e identificou mais de 20 pessoas
envolvidas. O esquema funcionava por 
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meio de pessoas que vendiam ou
emprestavam seus cartões bancários a
estelionatários. Anúncios eram feitos em
redes sociais, jornais e na OLX para
venda do ágio de veículo com parcelas de
financiamento reduzidas. A vítima entrava
em contato, fazia a solicitação, e o
golpista pedia dinheiro antecipado para
sanar as pendências administrativas ou
judiciais do veículo. O estelionato lesou
mais de 30 vítimas, totalizando valor
superior a R$ 500 mil em prejuízos.
Durante as operações, foram presas 7
pessoas em Goiânia e na região
metropolitana.

   No mês de junho, a Operação Muggers
(assaltantes, em inglês), também foi
deflagrada e prendeu suspeitos de roubos
de veículos ocorridos em Goiânia e
Aparecida de Goiânia. Foram 38 pessoas
presas nestas duas cidades, em Bela
Vista, Quirinópolis e Brasília. Com a
investigação, 29 crimes foram
solucionados.

  Em dezembro deste ano, em parceria
com o Detran, a especializada também
deflagrou a Operação Moto Legal. O
objetivo foi coibir o comércio ilegal de
motocicletas consideradas como material
de sucata. Foram fiscalizadas 08 lojas
que vendem motocicletas nas cidades de
Goiânia e Aparecida de Goiânia, sendo
apreendidas 176 motocicletas em
situação irregular – 13 delas com indícios
de adulteração nos sinais de
identificação, provavelmente produto de
crime, e o restante motocicletas
provenientes de leilões que não poderiam
ser comercializadas, nem mesmo
colocadas em circulação. Foram tomadas
todas as medidas administrativas e
policiais pertinentes a fim de
responsabilizar os proprietários dos
estabelecimentos que estavam atuando
de forma irregular. "A comercialização
desse tipo de motocicleta fomenta a
criminalidade, uma vez que criminosos se
aproveitam dessa prática para subtraírem
motocicletas, adulteram seus sinais iden-

tificadores e as vendem como se fossem
oriundas de leilão. Além disso, como as
referidas motocicletas são de difícil
identificação, os autores de crimes as
utilizam para o cometimento de novos
delitos, entre eles, roubos e homicídios",
relata o titular Francisco Costa.

   Uma das operações de maior destaque
realizada pela DERFRVA, nos últimos
três anos, foi a Operação Sétimo Selo. A
investigação cumpriu quase 40 mandados
judiciais, entre buscas e prisões, e
desarticulou uma organização criminosa
suspeita de receptação de veículos
furtados e roubados, que tinham os sinais
veiculares adulterados e depois eram
utilizados no financiamento do tráfico de
drogas. Muitos dos veículos pertenciam a
membros do grupo criminoso, que
operava, por meio de laranjas, um
esquema de lavagem de dinheiro.



Trajeto Seguro

   Entre as iniciativas investigatórias, está
a Operação Trajeto Seguro. Desde o ano
de 2020, a DERFRVA tem fechado o
cerco aos criminosos que furtam, roubam
e, alguns vezes, chegam a matar
motoristas de aplicativos. Em março,
Alexandre Bonfim, de 20 anos, foi preso
preventivamente, no Setor Leste
Universitário, em Goiânia, suspeito de
roubar um Renault Kwid. A vítima teve
restrita sua liberdade e o autor ainda teria
se valido de uma faca. O roubo aconteceu
em janeiro e a vítima, um homem de 48
anos, utilizava o veículo para o transporte
profissional de passageiros por aplicativo.

  No ano passado, uma operação também
efetuou três prisões cautelares e quatro
mandados de busca e apreensão contra
suspeitos de praticarem o crime, com
mesmo modus operandi, em Aparecida
de Goiânia. Na ocasião, dois
investigados, auxiliados por quatro
adolescentes infratores, subtraíram
veículos em Aparecida e trafegaram por
bairros de Goiânia roubando pertences
diversos, atacando transeuntes, como em
um arrastão. Um dos motoristas de
aplicativo foi colocado no porta-malas do
carro enquanto o grupo criminoso
praticava os assaltos, totalizando quatro
roubos de veículos, todos recuperados
após as investigações.

  A produtividade da especializada aponta
o excelente desempenho dos policiais
civis da unidade. Apenas neste ano,
foram 409 inquéritos policiais remetidos
ao Judiciário; 227 prisões realizadas,
entre mandados e autos de prisão em
flagrante; 126 operações; 136 veículos
apreendidos. Além disso, foram retirados
dos pátios da delegacia 1.300 veículos -
700 foram restituídos aos proprietários e
600 encaminhados à comissão de leilão
do Detran e Tribunal de Justiça. "Esse
resultado é fruto de um trabalho árduo, de
muita dedicação, empenho e esforço de
todas as equipes da DERFRVA", resume
o titular Francisco Costa sobre a sinergia
da equipe que gerou tantos resultados.
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