
AUMENTO DE 252% NA RESOLUÇÃO DE
CASO DE HOMICÍDIOS COLOCA GOIÁS
EM POSIÇÃO DE PROTAGONISMO

por Carmem Curti

   Há cerca de 10 anos atrás, Goiás era
conhecido por muitas coisas: a culinária,
a música sertaneja, as belezas do
Cerrado… e os índices de violência.
Notícias entre 2013 e 2015 davam conta
de colocar o estado, tantas vezes referido
como coração do Brasil, como berço,
também, de crimes violentos.

   Entre estes crimes, o homicídio era um
dos mais comuns.

   Começar uma reportagem com este tipo
de história pode ser alarmante - mas
apenas se este não fosse um conto de
superação.

   Em 2021, o cenário não poderia ser
mais diferente do de 10, 8, 6 anos atrás. 

   Com a implementação de políticas que
garantiam às forças policiais, inclusive à
Polícia Civil de Goiás, uma ação cada vez
mais firme, técnica e tática, nos últimos
três anos (2019 - 2021), o estado vivencia
um cenário inédito de resolução de casos
e diminuição em seus índices de
violência. E a Delegacia Estadual de
Investigação de Homicídios da Polícia
Civil de Goiás, a DIH, tem importante
papel neste panorama.
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Trabalho árduo das equipes da DIH e GIHs pelo estado deixam a vida do goiano mais tranquila e ajudam na queda dos índices
gerais de crimes



   A tabela a seguir traz os dados da
média mensal de homicídios em Goiás,
de 2017 a 2021, tendo como fonte o
relatório GEOSP/SSP e o site da
SSP/GO:
/www.seguranca.go.gov.br/estatisticas 

Operações

  Sob a organização da delegada
Caroline Paim, apenas em 2021 foram 28
operações realizadas com o intuito de
prender criminosos, apreender armas e
manter as ruas das cidades goianas mais
seguras para a população.

  Entre estas operações, para citar
apenas uma - a primeira operação do
Programa Goiás de Resultados no âmbito
da PCGO, que tem como meta o
aumento do índice de elucidação dos
crimes dolosos contra a vida em todo o
estado - está a Anúbis. Apenas em sua
primeira fase, ocorrida entre 22 e 26 de
fevereiro de 2021, prendeu 89 pessoas
envolvidas em crimes de homicídio.

   A Operação, coordenada pela Gerência
de Planejamento Operacional – SPJ e,
pessoalmente, pelo delegado Rilmo
Braga, buscava com o cumprimento dos
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mandados uma queda no índice de
crimes violentos e a conclusão de
diversos inquéritos policiais em
andamento.

  Em sua segunda fase, também de
âmbito estadual, realizada no mês de
setembro, foram cumpridos 118
mandados de prisão de indivíduos
suspeitos de praticarem crimes de
homicídio. A meta da operação era
concretizar 100 prisões.

   Segundo a delegada Caroline Paim, a
Anúbis iria "materializar" a política da
PCGO de combater o crime violento com
enfoque no crime organizado. Assim, a
maioria esmagadora dos presos tem
envolvimento direto com facções
criminosas, o que faz com que novos
crimes violentos sejam prevenidos.

   Apenas em Goiânia, à época, foram 44
pessoas presas. “Esses indivíduos foram
localizados em Goiânia, no interior, ou
foram buscados até mesmo fora do
estado”, comentou Caroline, na ocasião. 

   No bojo da operação, a meta para a
DIH era cumprir 40% do total de
mandados, ou seja, 40 prisões.
“Conseguimos superar essa meta aqui
em Goiânia, contribuindo para os altos
índices de resolução de crimes dessa
natureza”, pontua.

Em números

  Mesmo antes da segunda fase da
Operação Anúbis, que figura entre as
maiores realizadas pela especializada em
2021, as ações da DIH já surtiam efeito
aparente na segurança em Goiás.

   Em 2020, entre janeiro e julho, foram
879 homicídios - no mesmo período de
2021, a queda já era de mais de 18%,
com 713 mortes. 

  Goiás apoia-se nesse dado, entre
outros, para expor que a tendência da
melhora na segurança pública do estado
é uma constante. Desde 2015, a queda
no número de homicídios e os dados
apresentados tanto pela Delegacia Espe-

cializada quanto pelos Grupos de
Investigação de Homicídios das 18
Delegacias Regionais da Polícia Civil
ajudam a manter o estado como
protagonista na corrida pela queda dos
índices de violência.

   Após a segunda fase da Operação
Anúbis, no entanto, um quadro que
parecia ótimo conseguiu melhorar. A
delegada Caroline Paim, em setembro,
após a apresentação dos dados da
operação para o público, fez um novo
balanço dos números da DIH.

   Os dados, que compreendem o período
de janeiro a agosto, tanto de 2020 quanto
de 2021, apresentam mais de 90% de ín-



dice de resolução dos casos da
Especializada neste segundo ano. 

   Segundo a delegada Caroline Paim, em
2020 ocorreram 165 homicídios,
enquanto, neste ano, são 109 –
representando uma queda de 35%. Os
dados referentes às prisões também
aumentaram: 123%.

Resolutividade

   Quanto aos casos que não ocorreram
em 2021, o trabalho também é
expressivo. Já são 803 resolutividades –
a DIH tem trabalhado para encerrar
inquéritos antigos -, contra 319 em 2020,
representando um aumento de 252%.

   O número de resolutividade já era
expressivo mesmo antes dessas ações
que buscavam resolver antigos inquéritos.
Em relação ao ano anterior, em 2021
houve acréscimo de 21,77% no número
de inquéritos resolvidos. O índice de
resolutividade de homicídios foi
considerado pela Seção de Análise
Criminal da PCGO, em seu relatório de
agosto de 2021, como um dos motivos
para a redução significativa da
criminalidade em Goiás.

   Estes números, incríveis por si só,
garantiram para Goiás um novo capítulo
na história de sua segurança pública em
outubro deste ano: um estudo, realizado
pela Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados, com apoio da
Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil, atestaram que estes são índices
inéditos de elucidação de inquéritos
policiais.

  O estudo analisou a resolutividade de
inquéritos em todo o Brasil, tanto pelas
Polícias Civis das unidades federativas
quanto pela Polícia Federal.
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   O levantamento, realizado entre os
anos de 2018 e 2020, revelou que a
elucidação de inquéritos têm média
nacional de 67,61%; em casos de
violência doméstica, o indicador sobe
para 80%.

   Em Goiás, o índice de resolução global,
incluindo os dois casos, está no patamar
de 66,28%. A Delegacia Estadual de
Investigações de Homicídios (DIH) da
Polícia Civil de Goiás é uma das que mais
se destaca neste ponto. Os índices da
DIH superam os de países que são
referência mundial na elucidação de
homicídios, como Estados Unidos (66%),
Alemanha (88%) e Canadá (75%).

A delegada Caroline Paim explica, ainda,

que a DIH atribui este e os demais
resultados ao trabalho em conjunto
estabelecido entre as forças de
segurança, sobretudo ao número de
operações que a especializada realizou,
com enfoque na prisão de membros
faccionados. “Isso, sem dúvida, reflete na
queda do índice de homicídios”, explica
Caroline.

DIH, hoje

   De janeiro a novembro de 2021, quando
esta reportagem foi publicada, já foram
1063 inquéritos remetidos pela unidade,
além de 361 mandados de prisão
cumpridos a partir da investigação de 148
homicídios. 
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  Com os dados ainda por serem
fechados e os grandes relatórios de
Segurança Pública para serem
publicados daqui há alguns meses, ainda,
a PCGO poderia estar correndo para
melhorar seus índices em cima da hora.
Mas os números já mostram que, mais
uma vez e de maneira tranquila, e
apoiando-se nos dados da DIH, entre
outras delegacias, Goiás manterá o
protagonismo.

  A taxa de homicídio por 100 mil
habitantes, que em 2015 era 41,3 e em
2019 era de 23,1, conseguiu cair ainda
mais: levando em consideração apenas
os dados de janeiro a agosto deste ano,
chegamos ao número 12,97.

   Segundo o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública, Goiás figura na
liderança da redução dos números deste
tipo de crime: 50,12%, contra 41,67% do
segundo lugar, o Distrito Federal.

A redução no número de homicídios, de
2020 para 2021, é de 18,89%; de
latrocínio, 12%.


