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   Autônomos 621.543 registros | 779.745 veículos

   Empresas 160.070 registros | 1.164.092 veículos

   Cooperativas 353 registros | 21.802 veículos

TOTAL 781.966 registros | 1.965.639 veículos

   Postos de Trabalho

No âmbito do TRC, o ciclo operacional tem início quando o transportador recebe a carga 
numa origem (o embarcador) e termina quando ele entrega essa carga ao seu des�natário, 
cumprindo todas as condições estabelecidas no contrato firmado com seu cliente. Isso signifi-
ca dizer que, durante todo o tempo em que a carga es�ver sob guarda do transportador, seja 
em deslocamentos seja temporariamente em depósitos, incumbe a esse transportador adotar 
as medidas de segurança necessárias para a proteção dessas mercadorias. 

À vista do que lhe compete ao longo desse 
ciclo operacional, o transportador adota um 
conjunto de medidas preven�vas de segu-
rança, conceitualmente denominadas “Ge-
renciamento de Riscos”, que têm como foco 
tanto a segurança relacionada ao trânsito 
(regras de direção defensiva) como a 
prevenção aos delitos de carga (roubo, furto 
e apropriação indébita) pra�cados contra o 
segmento.

Embora o Gerenciamento de Riscos não seja 
foco desse trabalho, cabe conhecê-lo, em 
grandes linhas, para ilustrar o comprome�-
mento do transportador ao fazer a parcela 

dessa modalidade de transporte, o exercício comercial da a�vidade. 

Em novembro de 2016, segundo fontes oficiais, em par�cular o Registro Nacional dos Trans-
portadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, cadastro obrigatório do segmento gerido pela 
ANTT, o modal rodoviário de cargas pode ser visualizado à luz dos seguintes macro indica- 
dores: 

PERFIL DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - TRC

   Setor Logístico
   Modal Rodoviário (TRC)

FATURAMENTO ANUAL                                                          

Fontes:  NTC – IBGE – Min. Transp. -  ANTT – CNT – ILOS 

que lhe cabe em relação à segurança nas operações de transporte rodoviário de cargas. 
Assim, em uma empresa de transporte, o gerenciamento de riscos compreende, dentre outras 
medidas, a contratação de coberturas securitárias, o emprego de tecnologias de rastreamento 
/ monitoramento de veículos, o emprego de escoltas armadas, a implantação de normas de 
segurança, ou seja, a adoção de recursos tecnológicos, materiais e humanos em prol da segu-
rança das operações de transporte. Porém, isso tem um alto custo: no seu conjunto de medi-
das, o gerenciamento de riscos representa, na média das empresas do TRC, custos equivalen-
tes a 12% do faturamento da empresa, um ônus pesado e que não é repassado integralmente 
diante da resistência dos contratantes dos serviços de transporte.

Em suma, o que se procurou demonstrar é que o TRC, no limite da sua capacidade de inves�-
mentos, vem fazendo a sua parte quanto à adoção de medidas preven�vas para prover segu-
rança às operações de transporte. Contudo, para o enfrentamento do roubo de cargas em 
par�cular, essas medidas preven�vas, na maioria das vezes, mostram-se insuficientes diante 
do poder de combate dos assaltantes. Resta claro, portanto, que a ação preponderante para 
combater as estruturas criminosas que hoje investem contra o TRC incumbe ao Estado brasi-
leiro, por meio dos seus organismos responsáveis. 

Com esse introito, a finalidade deste trabalho é apresentar, em primeiro plano, um panorama 
do roubo de cargas no país, com base nos dados compilados pela Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logís�ca (NTC&Logís�ca) e, a posteriori e com a devida vênia, encami-
nhar propostas que entendemos aplicáveis na busca de soluções para o grave problema do 
roubo de cargas com o qual hoje convivemos no país. 

61,10%

5,8 milhões

R$ 478 bilhões (8,1% do PIB)
R$ 342 bilhões (5,8% do PIB)

O Transporte Rodoviário de Cargas, também conhecido como TRC, é atualmente disciplina-
do no Brasil pela Lei nº 11.442, de 05 de maio de 2007, que regula, para os operadores 
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   Participação do Modal Rodoviário



No âmbito do TRC, o ciclo operacional tem início quando o transportador recebe a carga 
numa origem (o embarcador) e termina quando ele entrega essa carga ao seu des�natário, 
cumprindo todas as condições estabelecidas no contrato firmado com seu cliente. Isso signifi-
ca dizer que, durante todo o tempo em que a carga es�ver sob guarda do transportador, seja 
em deslocamentos seja temporariamente em depósitos, incumbe a esse transportador adotar 
as medidas de segurança necessárias para a proteção dessas mercadorias. 

À vista do que lhe compete ao longo desse 
ciclo operacional, o transportador adota um 
conjunto de medidas preven�vas de segu-
rança, conceitualmente denominadas “Ge-
renciamento de Riscos”, que têm como foco 
tanto a segurança relacionada ao trânsito 
(regras de direção defensiva) como a 
prevenção aos delitos de carga (roubo, furto 
e apropriação indébita) pra�cados contra o 
segmento.

Embora o Gerenciamento de Riscos não seja 
foco desse trabalho, cabe conhecê-lo, em 
grandes linhas, para ilustrar o comprome�-
mento do transportador ao fazer a parcela 

O TRC, no limite da sua 
capacidade de investimentos, 

vem fazendo a sua parte 
quanto à adoção de medidas 

preventivas para prover 
segurança às operações de 

transporte. Contudo, para o 
enfrentamento do roubo de 
cargas em particular, essas 

medidas preventivas, na 
maioria das vezes, mostram-se 

insuficientes diante do poder 
de combate dos assaltantes.

que lhe cabe em relação à segurança nas operações de transporte rodoviário de cargas. 
Assim, em uma empresa de transporte, o gerenciamento de riscos compreende, dentre outras 
medidas, a contratação de coberturas securitárias, o emprego de tecnologias de rastreamento 
/ monitoramento de veículos, o emprego de escoltas armadas, a implantação de normas de 
segurança, ou seja, a adoção de recursos tecnológicos, materiais e humanos em prol da segu-
rança das operações de transporte. Porém, isso tem um alto custo: no seu conjunto de medi-
das, o gerenciamento de riscos representa, na média das empresas do TRC, custos equivalen-
tes a 12% do faturamento da empresa, um ônus pesado e que não é repassado integralmente 
diante da resistência dos contratantes dos serviços de transporte.

Em suma, o que se procurou demonstrar é que o TRC, no limite da sua capacidade de inves�-
mentos, vem fazendo a sua parte quanto à adoção de medidas preven�vas para prover segu-
rança às operações de transporte. Contudo, para o enfrentamento do roubo de cargas em 
par�cular, essas medidas preven�vas, na maioria das vezes, mostram-se insuficientes diante 
do poder de combate dos assaltantes. Resta claro, portanto, que a ação preponderante para 
combater as estruturas criminosas que hoje investem contra o TRC incumbe ao Estado brasi-
leiro, por meio dos seus organismos responsáveis. 

Com esse introito, a finalidade deste trabalho é apresentar, em primeiro plano, um panorama 
do roubo de cargas no país, com base nos dados compilados pela Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logís�ca (NTC&Logís�ca) e, a posteriori e com a devida vênia, encami-
nhar propostas que entendemos aplicáveis na busca de soluções para o grave problema do 
roubo de cargas com o qual hoje convivemos no país. 
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O início do problema: o crime organizado chega ao TRC

Embora os primeiros registros de roubos e furtos de cargas remontem aos anos 80, é a par�r 
de meados da década de 90 que o roubo de cargas, em par�cular, passou a ter uma grande 
dimensão.

E a razão inconteste para tal foi que, à época, com o aumento da repressão aos roubos a 
bancos e carros-fortes aliado ao incremento das medidas de segurança no âmbito das ins�tui-
ções bancárias, tornou-se mais di�cil esse �po de ação criminosa, até então a preferida pelo 
crime organizado. 

Isso provocou a migração dessas quadrilhas para outras áreas e, no cenário de novos alvos, os 
veículos de carga tornaram-se um forte atra�vo para as organizações criminosas, uma vez que 
são presas fáceis, incapazes de oferecer resistência à ação armada dos assaltantes e, acima de 
tudo, porque transportam mercadorias valiosas que irão render altos lucros aos delinquentes 
quando da venda em comércios desonestos. 

A par�r daí o crime organizado enraizou-se no TRC. Quadrilhas fortemente armadas e violen-
tas - os braços operacionais do crime organizado –; passaram a atacar os veículos de carga  

O crime organizado enraizou-se no 
TRC. Quadrilhas fortemente armadas 

e violentas - os braços operacionais 
do crime organizado –; passaram a 
atacar os veículos de carga em todo 
o território nacional, principalmente 

nas rodovias que interligam os 
grandes centros urbanos do país e, 

também, passaram a investir contra 
grandes centros logísticos e 

armazéns de cargas, em ações de 
grande magnitude frequentemente 

noticiadas pela mídia.
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em todo o território nacional, principal-
mente nas rodovias que interligam os 
grandes centros urbanos do país e, 
também, passaram a inves�r contra gran-
des centros logís�cos e armazéns de 
cargas, em ações de grande magnitude 
frequentemente no�ciadas pela mídia. 
Enfim, diante da insuficiente resposta dos 
organismos policiais e em que pese o forte 
inves�mento em gerenciamento de riscos 
no âmbito do TRC, o fato é que o roubo de 
cargas cresceu assustadoramente e se 
tornou uma triste realidade no cenário 
nacional.



Para uma análise abrangente do cenário do roubo de cargas, é preciso tratar o tema sob a 
ó�ca de dois parâmetros: 

1. considerando os levantamentos esta�s�cos das ocorrências registradas, cujos indicadores 
permitem uma radiografia dos fatos no tocante ao total de roubos, locais dos fatos, �pos de 
cargas visadas, etc.; e 

2. realizando o levantamento dos prejuízos decorrentes dessas ações criminosas, pelos 
impacto que causam à a�vidade econômica, não só do transportador, mas também dos 
demais segmentos empresariais (embarcadores e   seguradores) envolvidos no transporte de 
mercadorias.

Análise quanto às ocorrências e seus indicadores
Quanto a levantamentos esta�s�cos rela�vos a registros criminais de roubos de cargas, até o 
momento, à exceção dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, nem o Governo Federal e nem 
os governos estaduais divulgam oficialmente dados a respeito. Sabe-se que a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) realiza levantamentos periódicos sobre indicado-
res criminais, porém, em relação ao roubo de cargas e até onde foi possível conhecer, os 
dados são incompletos e ainda não espelham a realidade nacional. 

Daí porque, na falta de dados oficiais, a NTC&Logís�ca, desde 1998, empenha-se em buscar, 
junto a fontes formais e informais, os melhores dados possíveis para produzir levantamentos 
anuais confiáveis sobre o roubo de cargas no Brasil, dados esses que hoje são as principais 
referências quanto ao tema no país.

Em nível nacional, a evolução histórica do roubo de cargas no Brasil, segundo os levantamen-
tos da NTC&Logís�ca, pode ser visualizada a par�r do gráfico abaixo:

Panorama Nacional: O roubo de cargas em números (1998 a 2015)  

Fonte: NTC&Logística | DECOPE

OCORRÊNCIAS (1998 a 2015)  
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À vista dessa série histórica e trazendo à baila que, até 1998, os dados conhecidos quanto ao 
roubo de cargas no país eram os divulgados pelo mercado segurador (a saber: 2.700 ocorrên-
cias em 1995; 3.198 ocorrências em 1996; e 4.709 ocorrências em 1997), os números 
demonstram que: 
 • houve um forte aumento do roubo de cargas no período 1995 a 1998, por conta da  
 migração do crime organizado para o TRC; 
 • durante um longo período (1998 a 2011) as ocorrências man�veram-se elevadas,  
 oscilando entre 11.000 e 13.000 sinistros/ano, a comprovar que não houve o devido  
 enfrentamento pelos organismos governamentais responsáveis; e que,
 • a par�r de 2011, está se configurando um novo ciclo de crescimento, cuja tendência  
 de alta deverá manter-se em 2016, segundo os números preliminares do corrente ano. 

A conclusão a que se chega é que, ao longo de 18 anos, o roubo de cargas apresenta-se em 
níveis elevados no Brasil, sem receber das autoridades responsáveis as respostas que o 
problema requer. E aí é de se perguntar: Até quando vamos conviver com isso?? 

Com base nos dados de 2015 e ainda em visão nacional, o levantamento esta�s�co sobre o 
roubo de cargas da NTC&Logís�ca permite estabelecer os seguintes macro indicadores:

CENÁRIO NACIONAL - MACRO INDICADORES

Comentários:
 • os roubos de carga em áreas urbanas, que correspondem a 75% do total das    
 ocorrências registradas no país, acontecem principalmente no período da manhã,  
 quando os veículos de cargas circulam fazendo as “entregas” para abastecer os   
 pontos comerciais de consumo da população. Como nessas operações as cargas são  
 de menor volume e realizadas por veículos de menor porte, o valor dessas cargas,  
 em média, situa-se na faixa dos R$ 30.000,00;

LOCAL DE OCORRÊNCIA

TURNO DAS OCORRÊNCIAS

PREJUÍZOS
(valores das cargas  subtraídas)

SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS APÓS A OCORRÊNCIA

Áreas Urbanas

75%

Manhã: 70%
Outros: 30%

45%

Rodovias

25%

Noite: 60%
Outros: 40%

55%

Não recuperados: 20%
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ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE ROUBOS – ANO DE 2015

Belo Horizonte / MG

Curitiba / PR

Rio de Janeiro / RJ
São Paulo / SP

Recife / PE

Salvador / BA

Goiânia / GO

Fortaleza / CE

 • nas rodovias, em operações com percursos mais longos, os roubos de carga acon- 
 tecem em maior número no período noturno, tanto com os veículos de cargas   
 em movimento como quando parados para pernoite, geralmente em postos de   
 combus�vel ao longo dessas rodovias. Nessas operações empregam-se veículos    
 maiores porquanto transporta-se um volume maior de mercadorias, cujo valor, em  
 média, é geralmente superior a  R$ 100.000,00. Por isso, embora as ocorrências em  
 rodovias correspondam a 25% do total registrado, são as que causam maiores pre-  
 juízos ao TRC, totalizando da ordem de 55% dos valores subtraídos;
 • nos assaltos, como o alvo principal dos marginais é a carga, em 80% das situações  
 o veículo é abandonado e recuperado. Porém, os cerca de 20% (3.800 veículos e/ou  
 cargas em 2015) não recuperados representam para o TRC prejuízos da ordem de    
 R$ 1,0 bilhão, que se deve acrescer aos prejuízos com as mercadorias desviadas.
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Comentários:
 • no Estado de São Paulo: Capital, região da Grande São Paulo e região de 
 Campinas; 
 • no Estado do Rio de Janeiro: Capital, Baixada Fluminense e Grande Niterói; 
 • na Região Nordeste: regiões metropolitanas de Fortaleza/CE, Recife/PE e 
 Salvador/BA; 
 • no Estado de Goiás: região metropolitana de Goiânia; 
 • no Estado de Minas Gerais: região metropolitana de Belo Horizonte; e, 
 • no Estado do Paraná: região metropolitana de Curi�ba. 

PRODUTOS MAIS VISADOS Comentários:
 • o quadro  ao lado apresenta, sem  
 obedecer a um ordenamento   
 quanto ao número de ocorrências,  
 os produtos mais visados no país   
 ao longo dos úl�mos dez anos, 
 segundo os dados esta�s�cos do   
 período; 
 • embora os produtos de maior   
 valor agregado sejam os preferidos  
 pelos marginais, a importância dos  
 produtos no contexto local influi   
 significa�vamente nos roubos   
 naquela área. Para exemplificar, na  
 Região Centro-Oeste, maior ex-   
 pressão do agronegócio nacional,   
 os defensivos agrícolas estão entre  
 os alvos preferenciais dos assaltan 
 tes, o que não acontece nas demais  
 regiões.

• Produtos Alimentícios

• Cigarros

• Eletroeletrônicos

• Produtos Farmacêuticos

• Produtos Químicos

• Produtos Metalúrgicos

• Têxteis e Confecções

• Autopeças

• Combustíveis

• Bebidas

Análise quanto aos Valores Subtraídos
Com relação ao segundo parâmetro a considerar na análise do roubo de cargas no TRC, o que 
envolve a quan�ficação em valores das mercadorias subtraídas, a série histórica tabulada pela 
NTC&Logís�ca, tendo como principal fonte os dados oficiais anualmente divulgados pelo 
mercado segurador, se apresenta de acordo com o gráfico na página seguinte:
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VALORES SUBTRAÍDOS (EM MILHÕES)

Por fim, encerrando essa visão abrangente que sinte�za o panorama nacional rela�vo ao 
roubo de cargas, é oportuno informar que, no período de 1998 a 2015, além dos danos �sicos 
e psicológicos causados às ví�mas dos assaltos, lamentamos a morte de 248 motoristas e 
ajudantes em ataques a veículos de carga. Embora essas mortes ocorram hoje em menor 
escala - em grande parte pela ação do gerenciamento de riscos que orienta esses profissionais 
a não reagir quando assaltados, de modo a preservar a integridade �sica - é uma esta�s�ca 
dolorosa de ser apresentada, mas serve para demonstrar a violência presente nas ações dos 
ladrões de carga no país

Comentários:
 • o gráfico permite ver que, ao longo de dezoito anos, configura-se uma tendência de  
 con�nuo crescimento nos prejuízos anuais decorrentes dos roubos de carga no Brasil;
 • se totalizados esses valores anuais, chega-se ao impressionante montante de            
 R$ 13,455 bilhões em prejuízos nesses dezoito anos; 
 • como os segmentos empresariais (embarcador-transportador-segurador) envolvidos  
 no ciclo operacional do transporte necessitam repassar seus custos para não inviabili- 
 zar a a�vidade econômica, é fácil deduzir que esses prejuízos são embu�dos no preço  
 das mercadorias e quem acaba pagando essa conta é o consumidor final, ou seja, a  
 sociedade; 
 • daí porque é importante que todos compreendam, especialmente as autoridades  
 responsáveis: combater o roubo de cargas é uma ação de interesse social e não apenas  
 uma resposta ao setor transportador!
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Em nível regional, considerando-se as cinco regiões geográficas do país, verifica-se que, 
historicamente, o roubo de cargas está altamente concentrado na Região Sudeste, que apre-
senta índices incomparavelmente superiores às demais regiões.

O quadro abaixo retrata, em relação ao período de 1998 a 2015, a incidência do roubo de 
cargas nas diferentes regiões do país, em níveis percentuais:

Panorama Regional: Aspectos relevantes 
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INCIDÊNCIA REGIONAL (%)
NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

0,5% a 1,5% do total nacional

Especificamente em relação a 2015, úl�mo ano apurado, a distribuição dos roubos de carga 
no território nacional, em índices percentuais, assim se configura: 

PORCENTAGEM DE OCORRÊNCIAS POR REGIÃO  – ANO DE 2015

Região Nordeste   5,87%
Região Centro-Oeste   3,01%
Região Sudeste   85,76%
Região Sul   4,44%

Região Norte   0,92%

5,87%

3,01%

85,76%

4,44%

0,92%

SP: 44,11%
RJ: 37,54%

5,5% a 11% do total nacional

2,0% a 3,5% do total nacional

76% a 86% do total nacional

4,5% a 10% do total nacional

Fonte: NTC&Logística | Depto de Segurança

No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



• REGIÃO NORTE
Apresenta os menores índices de roubos de cargas no país. Em 2015, foram contabilizadas 
177 ocorrências (0,92% do total nacional), das quais 147 no Estado do Pará. O trecho rodoviá-
rio que merece atenção é a BR-010 (Belém/Brasília), por onde escoa a produção da Zona 
Franca de Manaus.
Como peculiaridade da região, há que se relatar a atuação dos “ratos d’água” nos rios da área, 
em par�cular nos rios Amazonas, Madeira e rios da região de Santarém.  São piratas que, 
u�lizando lanchas rápidas, atacam as embarcações cargueiras com extrema violência, aterro-
rizando as tripulações e arrombando os contêineres embarcados para roubar o que couber na 
lancha. Esses assaltos não são considerados nas esta�s�cas de roubo de cargas, porém, pelos 
transtornos que causam ao transporte de cargas, já há o emprego de escoltas armados a 
bordo, para proteção das embarcações. 

• REGIÃO NORDESTE
É, normalmente, a segunda região com o maior número de ocorrências registradas. Em 2015, 
totalizou 1.138 roubos de carga (5,87% do total nacional), com as maiores incidências nos 
Estados da Bahia (436), Pernambuco (257) e Ceará (212). E é nas capitais desses Estados, 
englobando suas respec�vas regiões metropolitanas, que se concentram os roubos de cargas. 
Merecem destaque também os ataques contra veículos de cargas nas BR-116 e BR-101, as 
duas importantes rodovias longitudinais que interligam os estados nordes�nos com o sul do 
país e, por isso mesmo, as principais vias de circulação de cargas rodoviárias. 

• REGIÃO CENTRO-OESTE
Também apresenta índices baixos em relação ao cenário nacional. Em 2015, foram registradas 
578 ocorrências na área, das quais 468 em Goiás. No espectro goiano, os roubos sobressaem 
na região metropolitana de Goiânia e nas rodovias BR-153, BR-050 e BR-060, importantes vias 
que possibilitam a interligação da Região Norte com o sul do país, daí porque intensamente 
u�lizadas pelos veículos de carga.
Como delito peculiar à área, par�cularmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, deve-se 
destacar o crescimento de um �po de crime, denominado “novo cangaço”,  que consiste na 
invasão de estabelecimentos rurais, por quadrilhas compostas por cerca de 10 assaltantes, 
para roubar ou furtar defensivos agrícolas, geralmente armazenados em grande quan�dade 
nesses locais, um produto de alto valor agregado e muito u�lizado no agronegócio, daí 
porque acaba sendo revendido ilegalmente na própria região. 

• REGIÃO SUL
Ainda que o número de ocorrências possa ser considerado baixo no cenário nacional, o que 
merece ser destacado na área é o alto valor das cargas roubadas. Em 2015, um total de 871 
roubos nos três Estados da área resultou em prejuízos equivalentes a R$ 198,6 milhões. Isso 
permite concluir que atuam na região quadrilhas estruturadas, com foco em cargas mais 
volumosas, as quais certamente serão direcionadas para receptadores de grande porte. A 
maior incidência ocorre na região metropolitana de Curi�ba/PR e, quanto às rodovias, os 
roubos têm maior expressão na BR-116, principal via  de interligação das regiões Sudeste e 
Sul e, por isso mesmo, rota obrigatória no comércio internacional. 
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No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



• REGIÃO SUDESTE
Intencionalmente deixada para o final nesta análise regional, a Região Sudeste é, de longe, a 
que mais preocupa quanto ao roubo de cargas no Brasil. Dos quatro Estados da região, três 
deles registram, historicamente, os maiores índices de roubo de cargas do país, a saber, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nessa ordem. Em 2015, a Região Sudeste acumulou 
16.508 ocorrências, equivalentes a 85,76% do total nacional. Em valores subtraídos, o mon-
tante regional a�ngiu a cifra de R$ 780,19 milhões.
No âmbito regional, o que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro será analisado em aparta-
do, no item que se segue, pela dimensão e caracterís�cas peculiares dos roubos que lá ocor-
rem, restando aqui tecer considerações sobre o cenário em Minas Gerais, porquanto o Espíri-
to Santo, com apenas 51 registros, em sua maioria na região metropolitana de Vitória, pode 
ser considerado uma “ilha de excelência” nesse contexto regional e desconsiderado para fins 
analí�cos. 
Em Minas Gerais, em 2015, foram registrados 742 roubos de cargas com prejuízos que totali-
zaram o valor de R$ 94,06 milhões. A região metropolitana de Belo Horizonte concentra a 
maior incidência no Estado, aí predominando os assaltos caracterizados como “roubos de 
oportunidade”. Ademais disso, merecem destaque os roubos pra�cados na região do Triângu-
lo Mineiro, na BR-116 (principal via de circulação dos veículos de carga na interligação entre 
as regiões Sudeste e Nordeste) e nas rodovias BR-040, BR-262 e BR-381, roubos esses pra�ca-
dos por quadrilhas que se inserem no conceito de “grupos organizados”. 
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Roubos pra�cados por grupos organizados são aqueles pra�cados por grupos criminosos com 
efe�vos de até 30 homens, fortemente armados, com alto grau de periculosidade, que 
atacam os veículos visando cargas previamente selecionadas e de alto valor agregado. O nível 
de organização desses grupos é variável, porém o ataque é direcionado para um alvo específi-
co, demonstrando que a carga foi encomendada por um grande receptador. A ação é cuidado-
samente planejada quanto a local, data, hora e forma de abordagem e, durante a execução, 
os marginais agem sob total coordenação e controle. São ações violentas, geralmente pra�ca-
das em rodovias ou contra depósitos de carga. A resposta policial a esse �po de quadrilha 
deve, em princípio, ficar a cargo de órgãos especializados e basear-se em procedimentos de 
inteligência policial. 

Isso posto, conclui-se dizendo que esse entendimento conceitual, acerca dos agrupamentos 
de assaltantes que investem contra os veículos de carga, é válido para todos os cenários 
regionais apresentados.

A Região Sudeste é, de longe, a que 
mais preocupa quanto ao roubo de 

cargas no Brasil. Dos quatro 
Estados da região, três deles 

registram, historicamente, os 
maiores índices de roubo de cargas 
do país, a saber, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, nessa 
ordem. Em 2015, a Região Sudeste 

acumulou 16.508 ocorrências, 
equivalentes a 85,76% do total 

nacional. Em valores subtraídos, o 
montante regional atingiu a cifra de 

R$ 780,19 milhões.

Como encerramento desse breve panorama 
sobre o roubo de cargas nas cinco regiões 
geográficas do país, é importante trazer a 
entendimento a diferença conceitual que se 
faz entre “roubos de oportunidade” e 
“roubos pra�cados por grupos organizados”, 
à luz de parâmetros como número de assal-
tantes, local e modo de abordagem, poder 
de fogo da quadrilha, entre outros. Isso 
porque, conforme já destacado anterior-
mente no quadro dos macro indicadores do 
TRC, os roubos em áreas urbanas correspon-
dem a 75% da realidade nacional e são, em 
sua quase totalidade, roubos de oportu- 
nidade.

Roubos de oportunidade são aqueles pra�cados por 2 ou 3 marginais, em princípio nos cen-
tros urbanos, quando o veículo para em semáforos, pontos de entrega ou quando trafega 
lentamente por conta do trânsito conges�onado. Os marginais abordam esses veículos de 
maneira aleatória, aproveitando a oportunidade surgida, e roubam qualquer �po de carga, 
geralmente pequenas e de baixo valor, para vendê-las a pequenos receptadores. Sob a ó�ca 
policial, esse �po de crime se combate com policiamento ostensivo, ou seja, a presença 
policial serve para inibir a potencial ação criminosa desses grupelhos. 

No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



Roubos pra�cados por grupos organizados são aqueles pra�cados por grupos criminosos com 
efe�vos de até 30 homens, fortemente armados, com alto grau de periculosidade, que 
atacam os veículos visando cargas previamente selecionadas e de alto valor agregado. O nível 
de organização desses grupos é variável, porém o ataque é direcionado para um alvo específi-
co, demonstrando que a carga foi encomendada por um grande receptador. A ação é cuidado-
samente planejada quanto a local, data, hora e forma de abordagem e, durante a execução, 
os marginais agem sob total coordenação e controle. São ações violentas, geralmente pra�ca-
das em rodovias ou contra depósitos de carga. A resposta policial a esse �po de quadrilha 
deve, em princípio, ficar a cargo de órgãos especializados e basear-se em procedimentos de 
inteligência policial. 

Isso posto, conclui-se dizendo que esse entendimento conceitual, acerca dos agrupamentos 
de assaltantes que investem contra os veículos de carga, é válido para todos os cenários 
regionais apresentados.
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Situações Especiais: São Paulo e Rio de Janeiro
Um olhar sobre a série histórica permite consagrar que os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
registram anualmente os maiores índices de roubos de carga no Brasil, com larga diferença em 
relação a qualquer outro índice estadual.

Em 2015, São Paulo registrou 8.490 ocorrências (44,11% do total nacional), com prejuízos que 
totalizaram R$ 543,38 milhões. No Rio de Janeiro, os números chegaram ao patamar de 7.225 
registros (37,54% do total) contabilizando prejuízos de R$ 130,80 milhões. Assim, quanto às ocor-
rências, os dois Estados, em conjunto, englobam 81,65% do total de roubos de carga havidos no 
país, um índice nunca antes atingido, o que signi�ca dizer que, de cada 05 roubos no Brasil, 04 
acontecem nos dois Estados.

Como encerramento desse breve panorama 
sobre o roubo de cargas nas cinco regiões 
geográficas do país, é importante trazer a 
entendimento a diferença conceitual que se 
faz entre “roubos de oportunidade” e 
“roubos pra�cados por grupos organizados”, 
à luz de parâmetros como número de assal-
tantes, local e modo de abordagem, poder 
de fogo da quadrilha, entre outros. Isso 
porque, conforme já destacado anterior-
mente no quadro dos macro indicadores do 
TRC, os roubos em áreas urbanas correspon-
dem a 75% da realidade nacional e são, em 
sua quase totalidade, roubos de oportu- 
nidade.

Pior ainda é dizer que, comparativamente ao 
ano de 2015, os dados preliminares levantados 
até setembro do corrente ano, estão projetan-
do, para o �nal do ano de 2016, um aumento 
de ocorrências da ordem de 10,20% em São 
Paulo e de 16,18% no Rio de Janeiro. 

A seguir, um enfoque especí�co sobre o cená-
rio vigente nesses Estados.  

Estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro registram anualmente os 

maiores índices de roubos de 
carga no Brasil, com larga 

diferença em relação a qualquer 
outro índice estadual. 

Comparativamente ao ano de 
2015, os dados preliminares 

levantados até setembro do corrente ano, estão 
projetando, para o final do ano de 2016, um 

aumento de ocorrências da ordem de 10,20% em 
São Paulo e de 16,18% no Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



A maior incidência de roubos de carga em São Paulo tem jus�fica�va, até certo ponto, pela 
pujança econômica do Estado. Maior centro produtor e consumidor de bens, por conseguinte 
reduto de uma intensa circulação de veículos de carga  em suas áreas urbanas e rodovias, é 
natural que o Estado seja o alvo preferencial da pirataria da carga e que seja o centro da 
maior rede de receptação de mercadorias do país. A densidade populacional no Estado é o 
maior incen�vo para a existência de inúmeros comércios formais e informais onde tudo se 
vende, o que acaba se tornando um campo fér�l para a “desova” de mercadorias roubadas. 

Em São Paulo, em macro visão, o roubo de cargas está concentrado 60% na capital, 20% na 
região da Grande São Paulo e 20% no interior. É possível também perceber que 98% das 
ocorrências situam-se num raio de 150 km da capital, aí incluídas a região da Baixada San�sta, 
a região do Vale do Paraíba, a região de Campinas ao norte e a região de Sorocaba à oeste. 
Quanto às rodovias, a BR-116 (trechos da Rodovia Presidente Dutra ao norte e da Rodovia 
Régis Bi�encourt ao sul), o complexo Anhanguera/Bandeirantes, o complexo Castelo Bran-
co/Raposo Tavares e a rodovia SP-065 (D. Pedro I), nessa ordem, são as mais sinistradas, não 
só do Estado mas de todo o país.
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Situação no Estado de São Paulo 

Nos centros urbanos, especialmente na 
capital e na Grande São Paulo, predominam 
os roubos de oportunidade. Nas rodovias, 
há uma forte atuação das quadrilhas organi-
zadas - par�cularmente na região de Campi-
nas, principal polo da indústria eletrônica 
brasileira -; onde pra�cam roubos milioná-
rios que repercutem em todo o país. 

Nos ataques aos veículos de carga em movi-
mento, nas rodovias paulistas, é comum o 
uso de “jammers”, bloqueadores de fre- 
quência que neutralizam os sistemas de 

Para um adequado enfrentamento 
do roubo de cargas no Estado de 

São Paulo, é preciso: 

• para os crimes de oportunidade - 
reforçar o policiamento nas áreas 

de maior incidência;

• para combater as quadrilhas 
organizadas - identificar e 
neutralizar receptadores.

rastreamento dos veículos, facilitando a abordagem criminosa e o desvio de rota do veículo 
para um local onde os marginais farão a pilhagem da carga.

Na verdade, as quadrilhas mais bem estruturadas, atuantes no Brasil contra carros-fortes, 
veículos de carga e depósitos logís�cos, são as que agem em São Paulo, com incontestes 
ligações com a principal organização criminosa local, o Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Diante desse cenário, para um adequado enfrentamento do roubo de cargas no Estado, ficam 
perfeitamente delineadas duas ações estratégicas a realizar: para os crimes de oportunidade, 
a resposta está em reforçar o policiamento ostensivo nas regiões urbanas de maior incidência; 
e, para combater as quadrilhas organizadas, a solução está no incremento das ações de inteli-
gência policial para, de um lado, iden�ficar e neutralizar receptadores e, de outro, iden�ficar 
e prender os membros dessas quadrilhas.

No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



A maior incidência de roubos de carga em São Paulo tem jus�fica�va, até certo ponto, pela 
pujança econômica do Estado. Maior centro produtor e consumidor de bens, por conseguinte 
reduto de uma intensa circulação de veículos de carga  em suas áreas urbanas e rodovias, é 
natural que o Estado seja o alvo preferencial da pirataria da carga e que seja o centro da 
maior rede de receptação de mercadorias do país. A densidade populacional no Estado é o 
maior incen�vo para a existência de inúmeros comércios formais e informais onde tudo se 
vende, o que acaba se tornando um campo fér�l para a “desova” de mercadorias roubadas. 

Em São Paulo, em macro visão, o roubo de cargas está concentrado 60% na capital, 20% na 
região da Grande São Paulo e 20% no interior. É possível também perceber que 98% das 
ocorrências situam-se num raio de 150 km da capital, aí incluídas a região da Baixada San�sta, 
a região do Vale do Paraíba, a região de Campinas ao norte e a região de Sorocaba à oeste. 
Quanto às rodovias, a BR-116 (trechos da Rodovia Presidente Dutra ao norte e da Rodovia 
Régis Bi�encourt ao sul), o complexo Anhanguera/Bandeirantes, o complexo Castelo Bran-
co/Raposo Tavares e a rodovia SP-065 (D. Pedro I), nessa ordem, são as mais sinistradas, não 
só do Estado mas de todo o país.

Nesse sen�do, o Estado já dispõe dos mecanismos de resposta aplicáveis à questão: 1) no 
tocante à neutralização da receptação, dispõe de legislação que permite, via cassação da 
inscrição no cadastro do ICMS, expurgar do mercado estabelecimentos e comerciantes deso-
nestos; 2)  quanto à resposta operacional, São Paulo dispõe, desde 1997, de um Programa 
criado pela Secretaria de Segurança – PROCARGA – que coordena as ações dos organismos 
policiais do Estado, interagindo com os segmentos empresariais, no combate aos delitos de 
carga. O Coordenador do PROCARGA e os membros do colegiado, em suas reuniões de traba-
lho, definem as ações a realizar no combate aos delitos de carga no Estado. É importante 
ressaltar que o Programa, sempre   que atuante, deu boas respostas, haja vista o ano de 2011, 
quando recebeu adequada prioridade e, ao final daquele ano, apresentou uma redução de 
11% no roubo de cargas (algo em torno de 800 registros a menos, com foco específico no 
combate aos roubos de oportunidade). 

Assim, para finalizar, entende-se que o Estado de São Paulo tem estrutura para combater os 
delitos de carga em sua área territorial. O que o TRC paulista hoje pleiteia é que o Estado, por 
ação das Secretarias de Segurança Pública e da Fazenda, dê prioridade ao combate ao roubo 
de cargas com a efe�va implantação da legislação que permite cassar a inscrição do ICMS dos 
estabelecimentos verdadeiramente envolvidos na receptação de mercadorias  e, de outra 
parte, naquilo que é da exclusiva competência da Secretaria de Segurança, que proceda a um  
realinhamento de rumos do PROCARGA, para uma melhor eficácia do Programa.
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Nos centros urbanos, especialmente na 
capital e na Grande São Paulo, predominam 
os roubos de oportunidade. Nas rodovias, 
há uma forte atuação das quadrilhas organi-
zadas - par�cularmente na região de Campi-
nas, principal polo da indústria eletrônica 
brasileira -; onde pra�cam roubos milioná-
rios que repercutem em todo o país. 

Nos ataques aos veículos de carga em movi-
mento, nas rodovias paulistas, é comum o 
uso de “jammers”, bloqueadores de fre- 
quência que neutralizam os sistemas de 
rastreamento dos veículos, facilitando a abordagem criminosa e o desvio de rota do veículo 
para um local onde os marginais farão a pilhagem da carga.

Na verdade, as quadrilhas mais bem estruturadas, atuantes no Brasil contra carros-fortes, 
veículos de carga e depósitos logís�cos, são as que agem em São Paulo, com incontestes 
ligações com a principal organização criminosa local, o Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Diante desse cenário, para um adequado enfrentamento do roubo de cargas no Estado, ficam 
perfeitamente delineadas duas ações estratégicas a realizar: para os crimes de oportunidade, 
a resposta está em reforçar o policiamento ostensivo nas regiões urbanas de maior incidência; 
e, para combater as quadrilhas organizadas, a solução está no incremento das ações de inteli-
gência policial para, de um lado, iden�ficar e neutralizar receptadores e, de outro, iden�ficar 
e prender os membros dessas quadrilhas.

Situação no Estado do Rio de Janeiro 
No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

Das 3.535 ocorrências em 2013, houve 
um salto para 5.890 casos em 2014, e 
assistiu-se a um novo salto para 7.225 

roubos em 2015. Ou seja, um 
impressionante aumento de mais de 

100% em dois anos, com perspectivas 
de mais outro salto ao final de 2016.

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

Certo ou não essa asser�va, a verdade é 
que para o TRC, nesses dois anos, a 
situação tornou-se insustentável. Os 
veículos de carga são atacados com 
extrema violência por assaltantes forte-
mente armados, a qualquer hora e em 
plena luz do dia, e são levados para 
favelas onde as forças policiais só entram 
se apoiadas por veículos blindados, face 
ao poder de fogo dos marginais. As 
cargas roubadas são revendidas na 
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própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.

A operação logística para o Rio de 
Janeiro está se tornando inviável e, 

muitas empresas, já deixaram de 
operar no Estado,  encerrando as 

atividades de suas filiais, como pode-se 
constatar na região da Pavuna, um 

tradicional polo logístico da cidade que 
se tornou alvo sistemático de ataques, 

ante a incapacidade de resposta dos 
organismos policiais. 



Ações em nível governamental

Até o momento, tratou-se de apresentar o grave cenário que o TRC enfrenta por conta do 
roubo de cargas no país. A par�r de agora, a abordagem terá como foco o enfrentamento 
dessa questão, ou seja, definir o “o que fazer ” e o “quem faz”

No ciclo operacional do TRC, a segurança em relação ao roubo de carga depende, fundamen-
talmente, de dois conjuntos de ações: 
1. as ações de resposta em nível governamental, portanto ações ins�tucionais;
2. as ações de “Gerenciamento de Riscos”, desenvolvidas no âmbito das empresas do setor 
para mi�gar os riscos em suas operações que, como já se disse, não é objeto desse trabalho

O COMBATE AO ROUBO DE CARGAS 
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Em visão macro, no âmbito governamental o “quem faz” incumbe aos governos, o federal e os 
estaduais, pela ação de seus organismos responsáveis; e “o que fazer” pode ser resumido em 
dois obje�vos estratégicos:
 1. em nível operacional, estruturar um sistema que integre formalmente as forças  
 policiais no país para o�mizar as ações de combate ao roubo de cargas, uma vez que,  
 até hoje, as ações de resposta são conduzidas basicamente em âmbito estadual, ou,  
 vez por outra, na forma de  “ação entre amigos”, quando polícias de diferentes Estados  
 (a Polícia Federal, algumas vezes) trabalham em conjunto em operações pontuais; 
 2. no plano legal, buscar a implantação de legislações que possam punir adequada- 
 mente os envolvidos nos delitos de carga, quer pelo aprimoramento das normas já  
 existentes quer pela formatação de novos instrumentos legais, tanto na esfera federal  
 como na estadual.

No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.

Vale lembrar que a existência de uma ação coordenada em nível federal em nada inibirá que 
ações operacionais possam ser desenvolvidas na esfera estadual.

Em nível estadual, naqueles Estados em que os delitos de carga necessitem uma ação de 
resposta mais efe�va, é importante uma integração entre os órgãos de segurança estaduais e 
os segmentos privados interessados, em par�cular as en�dades representa�vas do TRC locais, 
para encaminhar soluções aos delitos de carga na área. Os exemplos dos programas PROCAR-
GA em São Paulo e Goiás, bem como dos Grupos de Trabalho hoje existentes no Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mostram a eficácia dessa medida.
 
Também em nível estadual, é importante que os Estados passem a aplicar efe�vamente a 
legislação que disciplina a desmontagem de veículos automotores e a comercialização de 
peças usadas (Lei nº 12.977/14, regulamentada pela Resolução CONTRAN nº 611/16, conheci-
da como “Lei dos Desmanches”). O roubo e o furto de veículos são crimes conexos com os 
crimes de carga e o Sistema criado pela Lei nº 121/06 obje�va o combate a todas essas moda-
lidades criminosas. Até onde sabemos, apenas os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul 
estão aplicando a legislação com resultados altamente posi�vos. Para ilustrar, em São Paulo, 
no ano de 2015, houve uma redução da ordem de 15% no roubo e furto de veículos (aproxi-
madamente menos 32.000 veículos subtraídos!)

Concluindo esse item, entendemos que, à luz de suas realidades, todos os Estados da União, à 
exceção do Rio de Janeiro como já se comentou, têm hoje condições de enfrentar o roubo de 
cargas com suas próprias forças de segurança. A nosso ver, a questão merece trato polí�co, no 
sen�do de que as autoridades responsáveis, nos Estados em que tal seja necessário, sejam 
sensibilizadas a priorizar o combate ao roubo de cargas no contexto da segurança pública 
local. Ações Operacionais 

Em relação ao primeiro obje�vo estratégico, a resposta governamental está no “Sistema 
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas”, 
criado pela Lei Complementar nº 121/06 e regulamentado ao final do ano passado pelo 
Decreto nº 8.614/15, que está em vias de “sair do papel” e deverá ser gerido por um Comitê 
Gestor, subordinado ao Ministério da Jus�ça. Composto por membros de organismos federais 
e estaduais, e interagindo com representantes de segmentos privados, o Comitê terá poderes 
para estruturar e coordenar ações integradas em todo o país, tendo na Polícia Federal o seu 
principal braço operacional.  O TRC está aguardando com o�mismo o início dos trabalhos do 
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houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.
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como de resto nos demais �pos de delito 
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passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
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carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.

Comitê Gestor porque, pela primeira vez, 
teremos no país um colegiado perma-
nente para viabilizar o combate ao roubo 
de cargas em qualquer parte do territó-
rio nacional. No momento atual, o que o 
TRC pleiteia é que o Governo priorize a 
instalação do Comitê Gestor, para que 
comece verdadeiramente a implantação 
do Sistema.
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Vale lembrar que a existência de uma ação coordenada em nível federal em nada inibirá que 
ações operacionais possam ser desenvolvidas na esfera estadual.

Em nível estadual, naqueles Estados em que os delitos de carga necessitem uma ação de 
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GA em São Paulo e Goiás, bem como dos Grupos de Trabalho hoje existentes no Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mostram a eficácia dessa medida.
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no ano de 2015, houve uma redução da ordem de 15% no roubo e furto de veículos (aproxi-
madamente menos 32.000 veículos subtraídos!)

Concluindo esse item, entendemos que, à luz de suas realidades, todos os Estados da União, à 
exceção do Rio de Janeiro como já se comentou, têm hoje condições de enfrentar o roubo de 
cargas com suas próprias forças de segurança. A nosso ver, a questão merece trato polí�co, no 
sen�do de que as autoridades responsáveis, nos Estados em que tal seja necessário, sejam 
sensibilizadas a priorizar o combate ao roubo de cargas no contexto da segurança pública 
local. 

No momento atual, o que o TRC 
pleiteia é que o Governo priorize a 

instalação do Comitê Gestor, para que 
comece verdadeiramente a 

implantação do Sistema Nacional de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 

Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

Em relação ao primeiro obje�vo estratégico, a resposta governamental está no “Sistema 
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas”, 
criado pela Lei Complementar nº 121/06 e regulamentado ao final do ano passado pelo 
Decreto nº 8.614/15, que está em vias de “sair do papel” e deverá ser gerido por um Comitê 
Gestor, subordinado ao Ministério da Jus�ça. Composto por membros de organismos federais 
e estaduais, e interagindo com representantes de segmentos privados, o Comitê terá poderes 
para estruturar e coordenar ações integradas em todo o país, tendo na Polícia Federal o seu 
principal braço operacional.  O TRC está aguardando com o�mismo o início dos trabalhos do 

Aperfeiçoamento da Legislação Aplicável
No tocante ao obje�vo de aperfeiçoamento da legislação aplicável aos delitos de carga, o foco 
principal está em punir com mais severidade os autores dos crimes de roubo e receptação. 
Isso porque a legislação penal hoje vigente é muito branda e, na prá�ca, os criminosos não 
ficam presos, criando-se uma sensação de impunidade que serve de inspiração para novas 
ações criminosas.

Encerrando este tópico, que trata das “Ações em nível governamental”, o que se pretendeu 
aqui mostrar são as ações mais relevantes que, no nível estratégico, devem ser desenvolvidas 
para combater o roubo de cargas, tanto no nível federal como no estadual.

No tópico seguinte, enfeixando o conteúdo técnico apresentado neste documento, serão 
apresentadas propostas obje�vas, que espelham o apoio que o TRC espera receber do Gover-
no Federal.

A receptação, como se sabe, é o que abastece o comércio irregular de mercadorias e advém 
da prá�ca de crimes conexos e antecedentes (roubo, furto, apropriação indébita, contraban-
do, descaminho e falsificação), causando prejuízos ao comércio formal, ao Governo e, no que 
interessa neste estudo, ao TRC. Assim, o receptador é o que move o roubo de cargas. Se 
houver quem compre, haverá quem roube. E como há receptadores em todos os ramos do 
comércio, como regra geral todos os �pos de carga são visados. É por isso que, numa determi-
nada área, quando a polícia consegue prender um grande receptador de um determinado 
produto, as esta�s�cas demonstram que, por algum tempo, diminui o roubo daquele produ-
to, e assim vai até que surja outro receptador. É evidente que os produtos de maior valor 
agregado são os que despertam o maior interesse dos receptadores e das quadrilhas, mas 
todas as mercadorias que tenham valor são visadas pelos criminosos.

Entendemos que o receptador deve ser neutralizado pela vigência simultânea de três legisla-
ções puni�vas nas quais poderá incorrer e que, certamente, servirão como fator dissuasório 
de suas potenciais ações criminosas: 1) pelo agravamento penal do crime de receptação no 
tocante à pessoa �sica, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ora tramita no 
Senado Federal como PLS nº 27/2015, e que certamente será incorporado ao texto do novo 
Código Penal; 2) pelo perdimento dos bens móveis e imóveis havidos ilegalmente quando das 
prá�cas criminosas, o que também já está previsto em nosso ordenamento jurídico no Art. 7º 
da Lei nº 9.613/98, com a modificação nela introduzida pela Lei nº 12.683/12; e 3) pelo impe-
dimento do exercício da a�vidade comercial, mediante a cassação da inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF, compar�lhando a 
mesma linha de pensar de legislações esta-
duais já em vigência que estabelecem a 
cassação da inscrição, no cadastro do ICMS, 
do estabelecimento envolvido na prá�ca de 
receptação.

 A esse respeito, é importante trazer a 
conhecer que alguns Estados da União 
(cinco já com legislações vigentes e dois 
com projetos de lei em tramitação na esfera 
legisla�va, ao que se sabe no momento), 
com o firme entendimento de que é preciso 
punir com mais rigor o delito de receptação 



No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
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ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
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No tocante ao obje�vo de aperfeiçoamento da legislação aplicável aos delitos de carga, o foco 
principal está em punir com mais severidade os autores dos crimes de roubo e receptação. 
Isso porque a legislação penal hoje vigente é muito branda e, na prá�ca, os criminosos não 
ficam presos, criando-se uma sensação de impunidade que serve de inspiração para novas 
ações criminosas.

Encerrando este tópico, que trata das “Ações em nível governamental”, o que se pretendeu 
aqui mostrar são as ações mais relevantes que, no nível estratégico, devem ser desenvolvidas 
para combater o roubo de cargas, tanto no nível federal como no estadual.

No tópico seguinte, enfeixando o conteúdo técnico apresentado neste documento, serão 
apresentadas propostas obje�vas, que espelham o apoio que o TRC espera receber do Gover-
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Quanto aos crimes de roubo e roubo qualificado, o agravamento penal está bem encaminha-
do na nova versão do Código Penal (PLS nº 236/12), atualmente em tramitação no Senado 
Federal, prevendo um aumento na cominação penal desses delitos. 

Em relação ao crime de receptação, porém, a punição não deve se restringir apenas à parte 
penal. Tal como já acontece em relação ao narcotráfico, é preciso também penalizar o recep-
tador “no bolso” tomando-lhe o patrimônio havido ilegalmente e, mais ainda, interditar o seu 
estabelecimento comercial u�lizado para a prá�ca do crime. 
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A receptação, como se sabe, é o que abastece o comércio irregular de mercadorias e advém 
da prá�ca de crimes conexos e antecedentes (roubo, furto, apropriação indébita, contraban-
do, descaminho e falsificação), causando prejuízos ao comércio formal, ao Governo e, no que 
interessa neste estudo, ao TRC. Assim, o receptador é o que move o roubo de cargas. Se 
houver quem compre, haverá quem roube. E como há receptadores em todos os ramos do 
comércio, como regra geral todos os �pos de carga são visados. É por isso que, numa determi-
nada área, quando a polícia consegue prender um grande receptador de um determinado 
produto, as esta�s�cas demonstram que, por algum tempo, diminui o roubo daquele produ-
to, e assim vai até que surja outro receptador. É evidente que os produtos de maior valor 
agregado são os que despertam o maior interesse dos receptadores e das quadrilhas, mas 
todas as mercadorias que tenham valor são visadas pelos criminosos.

Entendemos que o receptador deve ser neutralizado pela vigência simultânea de três legisla-
ções puni�vas nas quais poderá incorrer e que, certamente, servirão como fator dissuasório 
de suas potenciais ações criminosas: 1) pelo agravamento penal do crime de receptação no 
tocante à pessoa �sica, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ora tramita no 
Senado Federal como PLS nº 27/2015, e que certamente será incorporado ao texto do novo 
Código Penal; 2) pelo perdimento dos bens móveis e imóveis havidos ilegalmente quando das 
prá�cas criminosas, o que também já está previsto em nosso ordenamento jurídico no Art. 7º 
da Lei nº 9.613/98, com a modificação nela introduzida pela Lei nº 12.683/12; e 3) pelo impe-
dimento do exercício da a�vidade comercial, mediante a cassação da inscrição no Cadastro 
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comércio formal, ao Governo e, no que 

interessa neste estudo, ao TRC. Assim, 
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haverá quem roube.
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(cinco já com legislações vigentes e dois 
com projetos de lei em tramitação na esfera 
legisla�va, ao que se sabe no momento), 
com o firme entendimento de que é preciso 
punir com mais rigor o delito de receptação 



No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.

No tocante ao obje�vo de aperfeiçoamento da legislação aplicável aos delitos de carga, o foco 
principal está em punir com mais severidade os autores dos crimes de roubo e receptação. 
Isso porque a legislação penal hoje vigente é muito branda e, na prá�ca, os criminosos não 
ficam presos, criando-se uma sensação de impunidade que serve de inspiração para novas 
ações criminosas.

como forma de combater os crescen-
tes índices dos crimes conexos que 
nele tem guarida, em par�cular o 
roubo de cargas, estão criando 
normas legais para, no âmbito de 
suas competências tributárias, 
expurgar do mercado empresas e 
seus administradores comprovada-
mente envolvidos na receptação de 
bens de consumo ou produtos advin-
dos de fontes ilícitas.
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Encerrando este tópico, que trata das “Ações em nível governamental”, o que se pretendeu 
aqui mostrar são as ações mais relevantes que, no nível estratégico, devem ser desenvolvidas 
para combater o roubo de cargas, tanto no nível federal como no estadual.

No tópico seguinte, enfeixando o conteúdo técnico apresentado neste documento, serão 
apresentadas propostas obje�vas, que espelham o apoio que o TRC espera receber do Gover-
no Federal.

Entendemos que o receptador deve ser 
neutralizado pela vigência simultânea de 

três legislações punitivas:

 1) pelo agravamento penal do crime de 
receptação no tocante à pessoa física; 

2) pelo perdimento dos bens móveis e 
imóveis havidos ilegalmente quando das 

práticas criminosas, 

3) pelo impedimento do exercício da 
atividade comercial, mediante a cassação 

da inscrição no CNPJ.

A receptação, como se sabe, é o que abastece o comércio irregular de mercadorias e advém 
da prá�ca de crimes conexos e antecedentes (roubo, furto, apropriação indébita, contraban-
do, descaminho e falsificação), causando prejuízos ao comércio formal, ao Governo e, no que 
interessa neste estudo, ao TRC. Assim, o receptador é o que move o roubo de cargas. Se 
houver quem compre, haverá quem roube. E como há receptadores em todos os ramos do 
comércio, como regra geral todos os �pos de carga são visados. É por isso que, numa determi-
nada área, quando a polícia consegue prender um grande receptador de um determinado 
produto, as esta�s�cas demonstram que, por algum tempo, diminui o roubo daquele produ-
to, e assim vai até que surja outro receptador. É evidente que os produtos de maior valor 
agregado são os que despertam o maior interesse dos receptadores e das quadrilhas, mas 
todas as mercadorias que tenham valor são visadas pelos criminosos.

Entendemos que o receptador deve ser neutralizado pela vigência simultânea de três legisla-
ções puni�vas nas quais poderá incorrer e que, certamente, servirão como fator dissuasório 
de suas potenciais ações criminosas: 1) pelo agravamento penal do crime de receptação no 
tocante à pessoa �sica, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ora tramita no 
Senado Federal como PLS nº 27/2015, e que certamente será incorporado ao texto do novo 
Código Penal; 2) pelo perdimento dos bens móveis e imóveis havidos ilegalmente quando das 
prá�cas criminosas, o que também já está previsto em nosso ordenamento jurídico no Art. 7º 
da Lei nº 9.613/98, com a modificação nela introduzida pela Lei nº 12.683/12; e 3) pelo impe-
dimento do exercício da a�vidade comercial, mediante a cassação da inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF, compar�lhando a 
mesma linha de pensar de legislações esta-
duais já em vigência que estabelecem a 
cassação da inscrição, no cadastro do ICMS, 
do estabelecimento envolvido na prá�ca de 
receptação.

 A esse respeito, é importante trazer a 
conhecer que alguns Estados da União 
(cinco já com legislações vigentes e dois 
com projetos de lei em tramitação na esfera 
legisla�va, ao que se sabe no momento), 
com o firme entendimento de que é preciso 
punir com mais rigor o delito de receptação 

LEGISLAÇÕES ESTADUAIS - CASSAÇÃO DO ICMS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

SÃO PAULO 
Lei nº 11.929, de 12/04/2005; Lei nº 12.279, de 21/02/2006; e Lei nº 15.315, de 
17/01/2014 (regulamentada pelo Decreto nº 62.189, de 19/09/2016).

ESPÍRITO SANTO
Lei nº 8.246, de 03/01/2006 (atualmente em modificação). 

PARANÁ
Lei nº 16.127, de 03/06/2009 (regulamentada pelo Decreto nº 12.108, de 
09/09/2014).

GOIÁS
Lei nº 18.587, de 01/07/2014. 

MATO GROSSO
Lei nº 10.258, de 19/01/2015. 

RIO DE JANEIRO
Projeto de Lei nº 582/2015.

RIO GRANDE DO SUL
Projeto de Lei nº 191/2016.   



À luz do exposto, o TRC pleiteia do Governo Federal: 

1. Apoio urgente, mediante o emprego de forças policiais federais, às operações logís�cas do 
Transporte Rodoviário de Cargas na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista o risco crescente 
de desabastecimento daquela importante capital, por conta dos diuturnos assaltos aos veícu-
los de cargas nas principais vias expressas e rodovias da área. 

2. Estruturar, com a urgência que seja possível, o Comitê Gestor da “Polí�ca Nacional de 
Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas” previsto no Art. 7º do Decreto nº 8.614/15, 
que regulamenta a Lei Complementar nº 121/06, para dar início efe�vamente às ações inte-
gradas de resposta  aos roubos e furtos de veículos e cargas no país. 

3. Encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional propondo que se penalize também a 
pessoa jurídica, com a cassação de seu registro funcional, nos casos de receptação de bens ou 
produtos ilícitos.

4. Organizar anualmente, mediante parceria com en�dades do TRC, Encontro de Segurança 
congregando as autoridades responsáveis pelo combate aos delitos de carga em todo o país, 
nos moldes do que já acontece em relação aos roubos contra ins�tuições financeiras e trans-
porte de valores.

5. Incen�var, no âmbito do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública – CONSESP, 
a que os Estados brasileiros intensifiquem a implantação da Lei nº 12.977/14 (“Lei dos Des-
manches”), uma medida que já demonstrou ser eficaz no combate ao roubo e furto de veícu-
los. 

Propostas 
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No Rio de Janeiro, até o ano de 2013, o roubo de cargas apresentava índices anuais, em 
média, inferiores a 3.500 ocorrências/ano, num cenário de sinistros muito similar ao radiogra-
fado em São Paulo. De lá para cá, a situação degringolou: das 3.535 ocorrências em 2013, 
houve um salto para 5.890 casos em 2014, e assis�u-se a um novo salto para 7.225 roubos 
em 2015. Ou seja, um impressionante aumento de mais de 100% em dois anos, com perspec-
�vas de mais outro salto ao final de 2016.

Essa extrapolação nos roubos de carga, 
como de resto nos demais �pos de delito 
no Rio de Janeiro, tem uma explicação: a 
expansão da área de atuação dos narco-
traficantes para fora dos seus tradicio-
nais redutos nas favelas cariocas, onde 
passaram a atacar novos alvos. 

No dizer de especialistas, a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora -UPPs nas favelas 
cariocas (hoje chamadas de “comunidades”, à luz de um novo conceito social) criou embara-
ços à comercialização de drogas nas tradicionais “bocas de fumo”, a rentabilidade do tráfico 
reduziu, e isso acabou levando os marginais à busca de novas fontes de recursos para finan-
ciar suas a�vidades criminosas, em par�cular a aquisição de drogas e armas junto a seus 
parceiros além-fronteiras.

própria favela ou, muitas vezes, distribuídas pelos bandidos à população local em “ações 
sociais” do �po “Robin Hood”. 

Hoje, no Rio de Janeiro, as vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores são 
áreas de grande risco. Na via Dutra, na Avenida Brasil, no Arco Metropolitano (este, até 
setembro, registrava mais de 300 ocorrências), na Baixada Fluminense e na Grande Niterói, 
principalmente nessas áreas, os traficantes atuam ousadamente muitas vezes confrontando 
as forças policiais. 

Em que pese o esforço de abnegados policiais, da Operação Mercadoria Legal rea�vada em 
março úl�mo, dos grupos par�culares que integrados com as policias por meio de aplica�vos 
de celular de mensagem instantânea agilizam informações de roubos em andamento, em que 
pese tudo isso, que tem se mostrado muito eficiente e minimizado o problema, o crime 
parece estar cada vez mais fortalecido no Rio de Janeiro, à vista do cenário assustador que 
diariamente a mídia nos mostra, e não se vislumbra que as forças policiais locais, a curto 
prazo, possam dar solução ao problema, até porque a crise financeira que abala o Estado 
agravou as deficiências estruturais dos organismos policiais estaduais.

Para as empresas do TRC, diante do cenário de extremo risco às operações de transporte e do 
considerável aumento dos custos do gerenciamento de riscos (agravamento das apólices e 
franquias securitárias, uso intensivo de escoltas, dentre outros), a operação logís�ca para o 
Rio de Janeiro está se tornando inviável e, muitas delas, já deixaram de operar no Estado,  
encerrando as a�vidades de suas filiais, como pode-se constatar na região da Pavuna, um 
tradicional polo logís�co da cidade que se tornou alvo sistemá�co de ataques, ante a incapa-
cidade de resposta dos organismos policiais. 

Por tudo isso, diante das dificuldades enfrentadas pelo TRC para a realização de suas opera-
ções, acentua-se a cada dia a possibilidade de desabastecimento logís�co da cidade do Rio de 
Janeiro, em par�cular. A situação é muito grave e requer urgente solução. 

Assim, o TRC pleiteia o apoio da área federal, fundamentalmente com o 
emprego de forças policiais que possam garantir a circulação dos veículos de 

carga nas principais rotas logísticas do Rio de Janeiro, em particular, na via 
Dutra, na Avenida Brasil e no Arco Metropolitano.



O roubo de cargas, ao longo de duas décadas, disseminou-se pelas principais áreas do territó-
rio brasileiro, tornando-se um perigo permanente para os operadores do transporte rodoviá-
rio de cargas e um pesado ônus para a sociedade brasileira que, ao cabo de tudo, é quem 
acaba pagando a conta dessa modalidade criminosa. 

Há, contudo, uma consequência dos roubos de carga, par�cularmente evidenciada nos Esta-
dos de São Paulo e Rio de Janeiro, que deve merecer a nossa preocupação e que, nesta con-
clusão, se deseja deixar claro às autoridades responsáveis: o roubo de cargas tornou-se fonte 
de renda para fomentar o narcotráfico! 

Assim, no “modus operandi” do Rio de Janeiro, são os próprios narcotraficantes que atacam 
os veículos de carga e fazem a venda das mercadorias aos comerciantes de suas respec�vas 
comunidades. Em São Paulo, é diferente: as quadrilhas organizadas - em geral, vinculadas ao 
PCC -  recebem “encomendas” de receptadores, pra�cam a ação criminosa e são pagas pelos 
serviços prestados. A verdade é que, em ambos os casos, as estruturas narcotraficantes se 
capitalizam por conta dos assaltos a veículos de carga.  

Portanto, naquilo que se sabia, que o narcotráfico atacava carros-fortes e ins�tuições bancá-
rias em busca de recursos para viabilizar a compra de drogas e armas junto a seus parceiros 
em países vizinhos, podemos agora acrescentar que o roubo de cargas também passou a ser 
uma fonte con�nua de recursos para o narcotráfico. E o pior, vale lembrar, os roubos de carga 
nesses dois Estados estão apresentando forte tendência de alta para o corrente ano! 

Enfeixando esse documento, a mensagem final que se deixa é que o combate ao roubo de 
cargas não deve ser entendido apenas como um bene�cio aos segmentos empresariais envol-
vidos no transporte de mercadorias, mas também como um combate indireto ao narcotráfico 
ao estancar-se uma de suas fontes de receitas. 

CONCLUSÃO
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