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 NO BRASIL
-Quadrilhas especializadas
-Receptadores de cargas específicas        

 NO RIO DE JANEIRO
-Banalização do Roubo de Carga
-Bandos de várias comunidades
-Verdadeiros saques                                  





 EMPRESAS – Aumento de Custos
- Gerenciamento de riscos;
- Novas tecnologias;
- Escolta;
- Manifestação na Av. Brasil



 FETRANSCARGA – Ações / Reuniões
- Secretaria de Segurança Pública RJ;

Roberto de Sá e Luiz Beltrame
- Ministros da Justiça

Alexandre de Morais
Morais e Osmar Serraglio

- FIRJAN – Mobilização Nacional contra o Roubo de 
Cargas (adesão de entidades...****)



- ACRJ & FETRANSCARGA –
Fórum de Combate e Prevenção
ao Roubo de Carga;

- Criação do Comitê Gestor da Política 
Nacional de Repressão ao Furto e Roubo
de Carga – Ministério da Justiça;

- Criação da Taxa EMEX



 “AFETRANSCARGA e o SINDICARGA informam que, nesta data, representantes de empresas de alguns
segmentos do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) que atuam no Rio de Janeiro se reuniram e,
considerando as recentes ações das autoridades policiais do Estado, com o apoio de Forças Federais,
no sentido de coibir o roubo, a receptação e a comercialização de cargas, decidiram suspender, por
prazo indeterminado, a interrupção dos serviços que seriam forçadas a fazer a partir do dia
21/08/2017, conforme divulgado anteriormente, já que não tinham mais como suportar os elevados
custos e as perdas provocadas por aquelas atividades criminais, bem como, e principalmente, devido
ao risco de vida que se impunha aos motoristas dos caminhões atacados.

 Ou seja, a expectativa dessas empresas é de que as referidas ações policiais resultem, efetivamente,
em redução significativa no índice de roubos de cargas em nosso Estado, especialmente na Região
Metropolitana.

 Por fim, as duas entidades representantes do setor econômico declaram que se preocupam em manter
o fluxo logístico e o abastecimento e não lideram nem incentivam qualquer movimento com o objetivo
de suspensão dos serviços de transporte de cargas – o que consideram extremamente lamentável e
prejudicial para a sociedade e a economia do Rio de Janeiro –, mas compreendem a situação das
empresas e dos seus trabalhadores e se colocam ao lado dos mesmos para procurar os melhores
entendimentos possíveis junto a autoridades Federais, Estaduais e Municipais, com vistas à reversão
desse quadro caótico de insegurança que aflige o nosso Estado”.

 Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017.

 FETRANSCARGA – Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro
 SINDICARGA – Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de

Janeiro



 APOIO DE DIVERSAS ENTIDADES (****)



o               

Maio/2017 – 300 Homens

Operação Asfixia PRF Dez/2016                                       
Polícia Militar no combate ao roubo de carga







 Roubos de carga até Ago/2017 – 7000
 Previsão para 2017 – 10.500 (+6%) 

(se continuarem operações e ações)

 Roubos de carga em ago/2016 – 720 
 Roubos de carga em ago/2017 – 585 (–23%)

 Roubos de carga em jul/2017 – 1041
 Roubos de carga em ago/2017 – 585 (-43%)



 DECRETO Nº 8.614/2015 – (FED) Comitê Min Justiça dez 16
 LEI 7.586/2017 (RJ) contra comércio e uso jammer
 LEI Nº 7.148/2015 (RJ) cancelamento inscrição ICMS
 PROJETO DE LEI Nº 499/2015 (RJ) sistema prevenção RC
 PROJETO DE LEI Nº 2.703/2017 (RJ) pgto dividas com serviços
 PROJETO DE LEI Nº 2.698/2017 (RJ) acesso câmeras 

monitoramento
 PROJETO DE LEI Nº 2.699/2017 (RJ) destinação de bens e 

produtos apreendidos no combate ao RC



 OPERACIONAL
INTENSIVO/PERMANENTE/PLANEJADO

 RECEPTAÇÃO 
INVESTIGAÇÃO E COMBATE CONSTANTE 

 LEGISLAÇÃO MAIS RÍGIDA 
PENAS MAIS RIGOROSAS AOS RECEPTADORES E 
PORTADORES DE ARMAMENTOS MAIS PESADOS

 CAMPANHAS MÍDIA
CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR – COMPRAR CARGA 
ROUBADA É ROUBAR INVESTIMENTO E EMPREGO
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