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Prevenção de Roubos e Furtos  
no Trânsito

Todos os dias, milhares de pessoas no mundo todo são vítimas de roubos no trânsito ou têm objetos 
furtados de veículos estacionados. Geralmente esses delitos têm como denominador comum o 

oportunismo do ladrão. Conhecimento e prevenção podem dificultar tais fatos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ao estacionar o veículo
• Sempre que for possível, estacione em locais fechados, com vigilância. Evite 

estacionar na rua. 

• Mesmo que só por alguns minutos, não deixe o veículo com o motor ligado, chave 
na ignição ou portas destravadas.

• Não deixe objetos à vista, guarde-os no porta mala. Evite fazer isso no mesmo 
local em que estaciona.

• Se decidir estacionar na rua, tome cuidado e observe o entorno, principalmente à 
noite.

• Ao instalar equipamentos de áudio ou vídeo no veículo, dê preferência a 
aparelhos com dispositivos e tampas antirroubo.

• Use dispositivos antirroubo, como trava de direção, pedais, câmbio, alarmes, etc.

• Verifique sempre se fechou vidros e portas antes de deixar do veículo, inclusive 
ao estacionar em casa.

Retornando ao veículo estacionado

• Ao se aproximar e antes de entrar, verifique se há pessoas suspeitas por 
perto. Tenha as chaves à mão antes de chegar ao veículo.

• Antes de entrar, observe o interior, principalmente os espaços nos pisos 
traseiro e dianteiro.

• Ao entrar, trave as portas imediatamente, antes mesmo de ligar o motor.

• Evite deixar as chaves do veículo com manobristas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ao dirigir
• Mantenha as portas travadas.

• Evite circular por lugares desertos - especialmente à noite – mesmo que 
isso o obrigue fazer um percurso mais longo.

• Programe seu celular, colocando os números dos telefones de emergência 
nos favoritos.

• Conheça a localização dos postos policiais dos lugares por onde circula. 

• Se durante o trajeto jogarem objetos contra o veículo, não pare. Se necessário, 
faça um boletim de ocorrência no posto policial correspondente. 

• Caso sofra uma batida traseira suspeita ou em áreas de risco, não pare de 
imediato, reduza a velocidade e avalie a situação. Anote os dados do veículo 
causador do incidente. Se a situação lhe parecer arriscada, não saia do veículo e 
dirija até o posto policial correspondente a fim de fazer o boletim de ocorrência.
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Parado no trânsito 
• Ao parar, mantenha distância segura do veículo à sua frente. Assim, terá espaço para manobrar em caso de emergência.

• No trânsito congestionado, fique atento ao que se passa nas imediações. 

• Se for ameaçado por delinquentes armados, não reaja nem pretenda negociar, obedeça às ordens e entregue o que for exigido.

• Segundo as estatísticas de criminalidade, discutir, enfrentar ou perseguir delinquentes armados, na maioria dos casos, aumenta a violência e as consequências 
para a vítima.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Até a próxima edição!

Planejar itinerários, estar informado sobre a segurança do entorno e adotar condutas 
preventivas reduz de forma significativa o risco de ser vítima da insegurança.

Este material didático foi elaborado pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da CEPA International
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