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O delito de receptação, como se sabe, é o que abastece o 

comércio irregular de mercadorias e advém da prática de 

crimes conexos e antecedentes – roubo, furto, apropriação 

indébita, contrabando, descaminho ou falsificação – causando 

graves prejuízos ao comércio formal pela concorrência desleal, 

ao Governo pela sonegação fiscal e, naquilo que é o objeto 

deste artigo, ao Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), 

por constituir-se no motivo propulsor das ações criminosas 

praticadas contra o segmento transportador de cargas. 

Assim, com o olhar focado no TRC, o receptador é o que move 

o roubo de cargas, delito mais recorrente e gravoso para o 

setor. E como há receptadores em todos os ramos do comércio, 

motivados pela ganância do lucro fácil, resulta que todos os 

tipos de mercadorias que tenham valor são visados, embora 

seja evidente que os produtos de maior valor agregado são os 

que despertam maior interesse desses criminosos. Para se ter 

uma dimensão do problema, vale dizer que no ano de 2017 

ocorreram 25.970 roubos de cargas no país que, somados 

os valores das mercadorias subtraídas, ocasionaram ao TRC 

prejuízos no valor de R$ 1,574 bilhão. 

Portanto, para mitigar o roubo de cargas no Brasil, crescente 

anualmente ao longo de duas décadas, é imperativo 

enfrentar o crime de receptação de cargas. E para isso, 

considerando o problema no seu todo, evidenciam-se duas 

vertentes de ações a realizar: de um lado, é preciso, sob a 

óptica operacional, priorizar ações de inteligência policial e 

de repressão às quadrilhas organizadas que atacam veículos 

de carga e estabelecimentos logísticos em todo o país; e do 

outro, é preciso, sob a óptica legal – e, em nosso entender, a 

mais importante por atingir a raiz do problema – neutralizar 

tanto a pessoa física do receptador quanto o estabelecimento 

comercial utilizado para a prática do delito. 

Pelo ponto de vista operacional, a resposta dos organismos 

responsáveis em âmbitos federal e estadual – basicamente por 

deficiências estruturais quanto a efetivos, meios e recursos 

financeiros – tem sido insuficiente para a dimensão do 

problema. É bem verdade que ocorrem por vezes operações 

isoladas de combate aos delitos de carga em algumas regiões 

do país, realizadas até mesmo de maneira integrada entre 

órgãos policiais federais e estaduais atuantes na área, e que 

ocupam espaço na mídia. Porém, são ações isoladas e não 

fruto de um planejamento de atuação em nível nacional 

que é o que se espera do Sistema Nacional criado pela Lei 

Complementar nº 121/06, cujo Comitê Gestor (implantado 

em dezembro de 2016) ainda não disse a que veio. O TRC, por 
ter como uma de suas principais bandeiras de luta o combate 
aos delitos de carga, engajou-se arduamente para a aprovação 
dessa legislação e aguarda os seus resultados práticos.

Em suma, no cenário atual, as ações de resposta operacional 
aos delitos de carga são insuficientes, até porque, ao que 
se sabe em relação ao Estado de São Paulo, que concentra 
40% dos roubos de carga no país, apenas 2% dos delitos são 
investigados.

Pelo aspecto legal, ou seja, do arcabouço jurídico para 
neutralizar as pessoas físicas e jurídicas comprovadamente 
envolvidas na receptação de cargas, entendemos que as 
pessoas físicas devem ser penalizadas tanto criminalmente 
quanto pelo perdimento dos bens havidos ilegalmente, ao 
passo que os estabelecimentos infratores devem ser eliminados 
da prática comercial pela cassação de seus registros funcionais, 
como será na sequência explicado. 

Em relação à pessoa física, o crime de receptação está tipificado 
no artigo 180 do Código Penal (CP), com uma cominação de 
pena de 1 a 4 anos de reclusão. Porém, com o advento da Lei 
nº 12.403/11, que abrandou o Código de Processo Penal ao 
considerar que crimes com até quatro anos sejam considerados 
“de menor potencial ofensivo” e não acarretem restrição de 
liberdade até seu julgamento, na prática nenhum receptador hoje 
é preso pelo ato criminoso. Já quanto ao perdimento de bens, a 
Lei nº 9613/98, modificada em 2012 e popularmente conhecida 
como “lei de lavagem de dinheiro”, dá amparo nos seus artigos 
1º e 7º à aplicação da penalidade de perdimento de bens aos 
receptadores de mercadorias. Para tanto, torna-se necessário 
que a autoridade policial faça prova do delito no inquérito 
encaminhado à Justiça. Ora, como não há investigação, não há 
formação de prova e, em consequência, o enquadramento do 
receptador é apenas no artigo 180 do CP, caracterizando-se um 
crime de menor potencial ofensivo. Por tudo isso, não havendo 
prisão nem perdimento de bens, cria-se para o receptador uma 
sensação de impunidade, o que incrementa essa prática delituoso 
e, com certeza, é uma das razões do sistemático aumento do 
roubo de cargas em nosso país.

Com relação a esse cenário, a atuação das lideranças do 
TRC tem sido no sentido de buscar, no Congresso Nacional, 
o agravamento penal dos crimes de roubo e receptação (há 
diversos projetos de lei a respeito em tramitação, a par do 
projeto principal, PLS nº 236/2012, que trata da reforma do 
Código Penal) e, também, de buscar junto aos órgãos policiais 

a aplicação da legislação do perdimento. 
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Júlio Eduardo Simões assumiu a Presidência do 
Sindicato das Empresas de Transporte e Movimentação 
de Cargas Pesadas e Excepcionais (SINDIPESA) em março 
de 2017 , impulsionando a representatividade da entidade 
em âmbito nacional e direcionando-a verdadeiramente para 
sua missão: amparar e defender os interesses das empresas de 
transporte e movimentação de cargas pesadas e excepcionais. 

As principais bandeiras no segmento de transportes são a 
conscientização das empresas a praticarem concorrência de forma leal 
executando serviços e o transporte com os equipamentos adequados 
às legislações dos órgãos com circunscrição sobre a via e em 
excelentes condições de manutenção.

Já no segmento de movimentação de cargas, dentre as 
várias bandeiras, o SINDIPESA tem fomentado que 
as empresas implantem melhorias contínuas no 
treinamento de mão-de-obra, manutenção, 
planejamento técnico de movimentação de carga, 
segurança, meio ambiente, saúde, ética e 
conduta, além da obtenção dos Certifi cados 
ISO 9001, ISO 14000 e OHSAS 18001. 

O SINDIPESA está mais presente 
junto aos órgãos governamentais, 
participando e sugerindo 
melhorias para o setor 
no que diz respeito à 
segurança de todos, 
ao bem público e 
privado. 



No que diz respeito a alijar do mercado as pessoas jurídicas 
envolvidas no delito de receptação, há ações nas esferas 
federal, estadual e, mais recentemente, municipal. Na esfera 
federal, busca-se penalizar o estabelecimento pela cassação 
da inscrição do seu registro no CNPJ e, nesse senti do, o PL º 
1.530/15 está em fase fi nal de tramitação na Câmara dos 
Deputados, já aprovado no Senado Federal. Na esfera estadual, 
já há hoje oito estados da União que dispõem de leis específi cas 
para a cassação do registro dos estabelecimentos infratores no 
cadastro do ICMS, além de penalizarem seus administradores 
comprovadamente envolvidos com a proibição do exercício 
profi ssional por cinco anos. Embora vigente em oito estados, 
sabe-se da aplicação da legislação apenas no estado de Goiás, 
onde nove estabelecimentos foram efeti vamente cassados. 
Nos demais Estados, há resistências nos fi scos estaduais 
quanto à aplicação da lei. No plano municipal, o fato novo 
está no surgimento de legislação local prevendo a cassação do 

alvará de funcionamento, por parte do executi vo municipal, 
nos casos de estabelecimentos envolvidos na receptação 
de mercadorias. A novidade aconteceu no corrente ano no 
estado do Paraná, onde os municípios de Cascavel e São José 
dos Pinhais já promulgaram leis a respeito. 

Ao fi m e ao cabo, pode-se extrair do exposto que há muito ainda 
a fazer para o enfrentamento ao roubo de cargas no país (leia-
se: enfrentamento prioritário à receptação). Melhorias por 
parte dos órgãos policiais no tocante a respostas operacionais 
e de investi gação criminal. Melhorias por parte das instâncias 
governamentais responsáveis, federais e estaduais, no âmbito 
de suas competências (planejamento e integração de ações, 
aplicação das leis vigentes pelos fi scos estaduais e outros). 
De rigor, resta às lideranças do TRC, em suas bases e áreas 
de infl uência, conti nuar seus pleitos em busca de respostas à 
chaga do roubo de cargas.

Roberto Mira, vice-presidente extraordinário de 
Segurança da NTC&Logísti ca

O roubo de cargas, impulsionado pela atuação impune 
dos receptadores, ati ngiu níveis alarmantes no país pela 
falta de vontade políti ca das autoridades responsáveis 
em priorizar o combate a esse delito. Ao longo de 
duas décadas, o TRC mobilizou-se e hoje temos uma 
lei que criou um Sistema Nacional permiti ndo integrar 
órgãos federais e estaduais para combater roubos e 
furtos de veículos e cargas; lei que regula a ati vidade 
legal de “desmanche”, inibindo práti cas desonestas; lei 
que permite o perdimento de bens de receptadores; 

e leis estaduais que permitem cassar o registro do 
ICMS eliminando do mercado empresas envolvidas na 
receptação de mercadorias. Ou seja, temos leis que dão 
base legal para enfrentar o problema, mas elas não são 
aplicadas por falta de ação políti ca. 

O que nos anima, no momento, é que temos uma forte 
interação com o Presidente recém-eleito e sua equipe e, 
nas conversas manti das, já há uma sinalização positi va 
de um real enfrentamento aos delitos de carga. 


