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EXCESSO DE CARGAS



O transporte rodoviário de cargas é 
responsável por seis de cada dez quilos de 
carga distribuída no país. Ou seja, grande parte 
do que é produzido no Brasil é transportada por 
meio de rodovias, quando o ideal para as 
nossas dimensões continentais seria 
dispormos de outros modais. Dentre algumas 
das causas, destacam-se: a pulverização da 
malha viária de rodovias, que favorece esse 
modal em detrimento do ferroviário; a prática 
de fretes abaixo do custo, decorrente de 
sonegação de impostos e não cumprimento da 
legislação trabalhista em relação aos 
motoristas; e a prática de excesso de peso no 
transporte acima dos limites admitidos 
legalmente, tudo isso decorrente de falhas na 
fiscalização ou regulamentação.

A legislação admite um percentual de excesso 
de peso no transporte rodoviário. Contudo, o 
excesso – permitido e, mais ainda, aquele 
além do permitido – é um dos responsáveis 
pela rápida deterioração das rodovias 
brasileiras.

A vida útil de um pavimento asfáltico é 
calculada com base em normativas técnicas 
que estabelecem limites relacionados à 
capacidade máxima de carga em termos de 
solicitações por eixo-padrão.  Acima desses 
limites, existem normativas nacionais e 
internacionais que mostram um desgaste 
exponencial do pavimento com a carga por 
eixo, isto é, a previsão é de que, após 
determinada repetição de passagens de 

veículos com uma carga previamente 
estimada, ele precisará ser refeito ou 
restaurado. Ocorre que o excesso de peso 
encurta essa vida útil, em razão de causar 
maior desgaste ao pavimento. A fiscalização 
não é suficiente para coibi-lo, e, as multas 
aplicadas são irrisórias e muitas vezes não 
são cobradas pela Fazenda Pública.

Além dos danos materiais ao patrimônio 
público, o tráfego com excesso de peso traz 
graves prejuízos à segurança dos usuários 
das estradas, aumentando os riscos de 
acidentes, seja pelo perigo de se trafegar em 
uma via danificada pelos veículos com 
excesso de peso, seja pelos problemas 
mecânicos ocasionados aos veículos que 

não respeitam as determinações do 
fabricante para a capacidade máxima de 
tração (CMT e.g. sistema de freios compatível 
com o peso veicular).

Ademais, o transporte com excesso de peso 
constitui notável prática anticoncorrencial, 
pois visa à diminuição dos custos e o 
aumento da produtividade utilizando-se de 
atividade ilegal. Dessa forma, há um claro 
dano à concorrência no mercado de fretes 
rodoviários no país, o que acaba por estimular 
um círculo vicioso: os fretes distorcidos 
(preço abaixo do recomendado pela 
composição dos custos) praticados por 
infratores com sobrecarga estimulam a 
redução dos custos ilegalmente (jornadas de 
trabalho excessivas, inadimplência fiscal 

etc.) por empresas, de modo a viabilizar a 
sua permanência no mercado, o que leva 
outras empresas a trafegar com excesso 
para compensar os custos, e assim 
sucessivamente.

Portanto, no panorama atual, as multas e as 
fiscalizações não são suficientes para inibir 
tal prática e tutelar o interesse público 
evidente no caso, seja na preservação do 
patrimônio público, seja na segurança das 
pessoas e do meio ambiente, em razão dos 
acidentes, tanto decorrentes da deterioração 
das rodovias quanto daqueles resultantes do 
tráfego com cargas perigosas.
Após pesquisar causas e possíveis soluções 
para a questão, em diversas reuniões com 
setores responsáveis pela regulamentação e 

fiscalização (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 
Inmetro; Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT; Departamento Nacional de Trânsito 
– Denatran), o GT considerou que a melhor 
estratégia para o combate ao tráfego com 
excesso de peso nas rodovias federais seria 
selecionar os maiores infratores na área de 
atuação de cada PR ou PRM, conforme 
cooperação a ser empreendida com a PRF,  
como forma de se obter um resultado em 
escala.

A presente cartilha destina-se a apresentar uma rápida visão sobre 
o problema do excesso de peso no transporte de carga, objeto de 
diversas ações judiciais e procedimentos extrajudiciais no âmbito do 
Ministério Público Federal (MPF), bem como as possíveis soluções.

A partir de discussões com órgãos da Administração, responsáveis 
pela regulamentação e fiscalização, bem como da análise de ações 
e procedimentos instaurados por diversos procuradores, o Grupo de 
Trabalho (GT) definiu uma estratégia de atuação e propõe a sua 
difusão, como um meio de tornar mais objetivo o enfrentamento 
do tema.

O desafio foi desenvolver um material que tenha ampla aplicação 
prática. Para tanto, a definição dos valores foi centrada numa 
análise econômica do excesso de cargas e de suas consequências. 

apresentação
Optou-se, também, por uma apresentação simples e direta, 
evitando-se pretensões acadêmicas ou pedagógicas.
A proposta do trabalho envolve ampla cooperação com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e, para tanto, foi firmado um plano de 
trabalho específico sobre o tema.

Longe de termos encontrado uma solução final para o tema, 
apontamos para um dos caminhos possíveis, diante de muitas 
dificuldades no tocante à regulamentação e fiscalização por 
partes dos diversos órgãos competentes.
Acreditamos, contudo, que a atuação coordenada pode trazer 
grandes resultados, poupando recursos públicos e garantindo a 
segurança à vida e ao meio ambiente.

GT Excesso de Cargas



Contextualização

De quem é a atribuição para atuar no excesso de cargas?

Como é possível identificar o responsável pelo Excesso de Cargas?

Roteiro de Atuação no combate ao excesso de cargas

1º Passo – Instauração de um Inquérito Civil

2º Passo – Desmembramento do Procedimento Inicial 

3º Passo – Diligências (doravante nos inquéritos civis específicos)

4º Passo – Análise pela PRF

5º Passo – Assinatura de TAC ou ajuizamento de ACP

APÊNDICE 1 - Material de Apoio Técnico

APÊNDICE 2 - Modelos de Atuaçãosumário
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responsável por seis de cada dez quilos de 
carga distribuída no país. Ou seja, grande parte 
do que é produzido no Brasil é transportada por 
meio de rodovias, quando o ideal para as 
nossas dimensões continentais seria 
dispormos de outros modais. Dentre algumas 
das causas, destacam-se: a pulverização da 
malha viária de rodovias, que favorece esse 
modal em detrimento do ferroviário; a prática 
de fretes abaixo do custo, decorrente de 
sonegação de impostos e não cumprimento da 
legislação trabalhista em relação aos 
motoristas; e a prática de excesso de peso no 
transporte acima dos limites admitidos 
legalmente, tudo isso decorrente de falhas na 
fiscalização ou regulamentação.

A legislação admite um percentual de excesso 
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excesso – permitido e, mais ainda, aquele 
além do permitido – é um dos responsáveis 
pela rápida deterioração das rodovias 
brasileiras.

A vida útil de um pavimento asfáltico é 
calculada com base em normativas técnicas 
que estabelecem limites relacionados à 
capacidade máxima de carga em termos de 
solicitações por eixo-padrão.  Acima desses 
limites, existem normativas nacionais e 
internacionais que mostram um desgaste 
exponencial do pavimento com a carga por 
eixo, isto é, a previsão é de que, após 
determinada repetição de passagens de 
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maior desgaste ao pavimento. A fiscalização 
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aplicadas são irrisórias e muitas vezes não 
são cobradas pela Fazenda Pública.
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público, o tráfego com excesso de peso traz 
graves prejuízos à segurança dos usuários 
das estradas, aumentando os riscos de 
acidentes, seja pelo perigo de se trafegar em 
uma via danificada pelos veículos com 
excesso de peso, seja pelos problemas 
mecânicos ocasionados aos veículos que 

não respeitam as determinações do 
fabricante para a capacidade máxima de 
tração (CMT e.g. sistema de freios compatível 
com o peso veicular).

Ademais, o transporte com excesso de peso 
constitui notável prática anticoncorrencial, 
pois visa à diminuição dos custos e o 
aumento da produtividade utilizando-se de 
atividade ilegal. Dessa forma, há um claro 
dano à concorrência no mercado de fretes 
rodoviários no país, o que acaba por estimular 
um círculo vicioso: os fretes distorcidos 
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pessoas e do meio ambiente, em razão dos 
acidentes, tanto decorrentes da deterioração 
das rodovias quanto daqueles resultantes do 
tráfego com cargas perigosas.
Após pesquisar causas e possíveis soluções 
para a questão, em diversas reuniões com 
setores responsáveis pela regulamentação e 

fiscalização (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 
Inmetro; Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT; Departamento Nacional de Trânsito 
– Denatran), o GT considerou que a melhor 
estratégia para o combate ao tráfego com 
excesso de peso nas rodovias federais seria 
selecionar os maiores infratores na área de 
atuação de cada PR ou PRM, conforme 
cooperação a ser empreendida com a PRF,  
como forma de se obter um resultado em 
escala.
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contextualização
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acidentes, tanto decorrentes da deterioração 
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A fiscalização do transporte com excesso de peso nas rodovias fica a 
cargo do DNIT, nas rodovias federais, da ANTT, nas rodovias federais 
privatizadas, bem como à Polícia Rodoviária Federal.

Como visto, para além do interesse econômico na conservação dos 
bens públicos e do alto custo dos contratos de conservação e 
restauração, cujas licitações são sempre problemáticas, há um 
grande interesse público envolvido no sentido de preservação da 
vida e da segurança dos usuários, sem falar nas questões 
ambiental e concorrencial, o que justifica a atuação do Ministério 
Público Federal.

Posta essa questão, vem a discussão acerca de quem seria o 
membro com atribuição para agir com relação ao tema: aquele 
que atua na área de atribuição em que ocorreu a fiscalização ou 
aquele que atua na área em que está a sede da empresa?

Inicialmente, à época em que a matéria era afeta à 5ª CCR, o 
entendimento que se fixou era da atribuição da sede da empresa. 
Entretanto, após diversos recursos ao Conselho Institucional do 
MPF, a matéria resta pacificada, destacando-se, dentre outros 
julgamentos, o seguinte:

DE QUEM É A ATRIBUIÇÃO PARA 
ATUAR NO EXCESSO DE CARGAS?

O transporte rodoviário de cargas é 
responsável por seis de cada dez quilos de 
carga distribuída no país. Ou seja, grande parte 
do que é produzido no Brasil é transportada por 
meio de rodovias, quando o ideal para as 
nossas dimensões continentais seria 
dispormos de outros modais. Dentre algumas 
das causas, destacam-se: a pulverização da 
malha viária de rodovias, que favorece esse 
modal em detrimento do ferroviário; a prática 
de fretes abaixo do custo, decorrente de 
sonegação de impostos e não cumprimento da 
legislação trabalhista em relação aos 
motoristas; e a prática de excesso de peso no 
transporte acima dos limites admitidos 
legalmente, tudo isso decorrente de falhas na 
fiscalização ou regulamentação.

A legislação admite um percentual de excesso 
de peso no transporte rodoviário. Contudo, o 
excesso – permitido e, mais ainda, aquele 
além do permitido – é um dos responsáveis 
pela rápida deterioração das rodovias 
brasileiras.

A vida útil de um pavimento asfáltico é 
calculada com base em normativas técnicas 
que estabelecem limites relacionados à 
capacidade máxima de carga em termos de 
solicitações por eixo-padrão.  Acima desses 
limites, existem normativas nacionais e 
internacionais que mostram um desgaste 
exponencial do pavimento com a carga por 
eixo, isto é, a previsão é de que, após 
determinada repetição de passagens de 

veículos com uma carga previamente 
estimada, ele precisará ser refeito ou 
restaurado. Ocorre que o excesso de peso 
encurta essa vida útil, em razão de causar 
maior desgaste ao pavimento. A fiscalização 
não é suficiente para coibi-lo, e, as multas 
aplicadas são irrisórias e muitas vezes não 
são cobradas pela Fazenda Pública.

Além dos danos materiais ao patrimônio 
público, o tráfego com excesso de peso traz 
graves prejuízos à segurança dos usuários 
das estradas, aumentando os riscos de 
acidentes, seja pelo perigo de se trafegar em 
uma via danificada pelos veículos com 
excesso de peso, seja pelos problemas 
mecânicos ocasionados aos veículos que 

não respeitam as determinações do 
fabricante para a capacidade máxima de 
tração (CMT e.g. sistema de freios compatível 
com o peso veicular).

Ademais, o transporte com excesso de peso 
constitui notável prática anticoncorrencial, 
pois visa à diminuição dos custos e o 
aumento da produtividade utilizando-se de 
atividade ilegal. Dessa forma, há um claro 
dano à concorrência no mercado de fretes 
rodoviários no país, o que acaba por estimular 
um círculo vicioso: os fretes distorcidos 
(preço abaixo do recomendado pela 
composição dos custos) praticados por 
infratores com sobrecarga estimulam a 
redução dos custos ilegalmente (jornadas de 
trabalho excessivas, inadimplência fiscal 

etc.) por empresas, de modo a viabilizar a 
sua permanência no mercado, o que leva 
outras empresas a trafegar com excesso 
para compensar os custos, e assim 
sucessivamente.

Portanto, no panorama atual, as multas e as 
fiscalizações não são suficientes para inibir 
tal prática e tutelar o interesse público 
evidente no caso, seja na preservação do 
patrimônio público, seja na segurança das 
pessoas e do meio ambiente, em razão dos 
acidentes, tanto decorrentes da deterioração 
das rodovias quanto daqueles resultantes do 
tráfego com cargas perigosas.
Após pesquisar causas e possíveis soluções 
para a questão, em diversas reuniões com 
setores responsáveis pela regulamentação e 

fiscalização (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 
Inmetro; Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT; Departamento Nacional de Trânsito 
– Denatran), o GT considerou que a melhor 
estratégia para o combate ao tráfego com 
excesso de peso nas rodovias federais seria 
selecionar os maiores infratores na área de 
atuação de cada PR ou PRM, conforme 
cooperação a ser empreendida com a PRF,  
como forma de se obter um resultado em 
escala.



CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PRM/MANHUAÇU/MG. SUSCITADO: PRM/IPATINGA/MG. RODOVIA FEDERAL. 

CARGA. EXCESSO DE PESO. 1. Notícia de transporte de carga com excesso de peso, em rodovia federal, por empresa sediada em 

Manhuaçu/MG. 2. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal já firmou entendimento de que as regras de competência 

previstas na Lei n. 7.347/85 servem como orientação para determinar o órgão ministerial responsável pelas investigações na área 

cível, sendo utilizado o critério da prevenção quando o dano coletivo se produzir em mais de um foro. 3. Dessa forma, justifica-se 

a aplicação do art. 2º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública na hipótese em questão, para atribuir a apuração do feito ao 

membro do Parquet Federal que primeiro teve conhecimento dos fatos, uma vez que não é possível delimitar o local do trajeto no 

qual se deu o prejuízo ao patrimônio público, ainda que incontestável a sua existência. 4. Pela REMESSA dos autos à 

PRM/Ipatinga/MG, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. (Processo: 1.22.000.002504/2014-55,  Origem: 

PRM/Manhuaçu/Muriaé-MG, Relatora: Ela Wiecko Volkmer de Castilho).

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS 

FEDERAIS. LEI N. 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ART. 231, V.  PREVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA 

REPÚBLICA QUE PRIMEIRO TEVE CONHECIMENTO DOS FATOS.

8. O fato de o veículo com excesso de peso ter supostamente iniciado seu trajeto a partir da sede da empresa investigada, 

perpassando por outras municipalidades até o local da abordagem, exige a aplicação, por analogia, do instituto da prevenção.

9. Registre-se que as regras de determinação da competência não valem apenas para a propositura de ações judiciais. Servem, 

também, como orientação para determinar o órgão competente para realizar as investigações.

10. Cabe enfatizar que no processo coletivo, a competência para julgamento de ação civil pública é do juízo do foro do local do 

dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7347/85. Mas, quando o dano coletivo se produz em mais de um foro, o parágrafo único do 

art. 2º da Lei da Ação Civil Pública indica a prevenção como critério de solução de dúvidas a respeito da competência, o que 

permite seja ela aplicada ao caso dos autos.

11. Assim, considerando que os fatos foram primeiramente levados ao conhecimento da PRM-Pouso Alegre/MG, o Procurador da 

República com ofício nesta Procuradoria é que possui atribuição para prosseguir na condução do procedimento ora em análise.

12. Registre-se, por fim, que o fato de a investigação desenvolver-se na PRM-Pouso Alegre/MG em nada impede o bom 

cumprimento de determinações oriundas de eventual Ação Civil Pública.

13. Atribuição do Procurador da República com ofício na PRM – Pouso Alegre/MG. (Processo: 1.22.013.000115/2011-01, Origem: 

5ª CCR, Relator: José Bonifácio Borges de Andrada).

O transporte rodoviário de cargas é 
responsável por seis de cada dez quilos de 
carga distribuída no país. Ou seja, grande parte 
do que é produzido no Brasil é transportada por 
meio de rodovias, quando o ideal para as 
nossas dimensões continentais seria 
dispormos de outros modais. Dentre algumas 
das causas, destacam-se: a pulverização da 
malha viária de rodovias, que favorece esse 
modal em detrimento do ferroviário; a prática 
de fretes abaixo do custo, decorrente de 
sonegação de impostos e não cumprimento da 
legislação trabalhista em relação aos 
motoristas; e a prática de excesso de peso no 
transporte acima dos limites admitidos 
legalmente, tudo isso decorrente de falhas na 
fiscalização ou regulamentação.

A legislação admite um percentual de excesso 
de peso no transporte rodoviário. Contudo, o 
excesso – permitido e, mais ainda, aquele 
além do permitido – é um dos responsáveis 
pela rápida deterioração das rodovias 
brasileiras.

A vida útil de um pavimento asfáltico é 
calculada com base em normativas técnicas 
que estabelecem limites relacionados à 
capacidade máxima de carga em termos de 
solicitações por eixo-padrão.  Acima desses 
limites, existem normativas nacionais e 
internacionais que mostram um desgaste 
exponencial do pavimento com a carga por 
eixo, isto é, a previsão é de que, após 
determinada repetição de passagens de 

veículos com uma carga previamente 
estimada, ele precisará ser refeito ou 
restaurado. Ocorre que o excesso de peso 
encurta essa vida útil, em razão de causar 
maior desgaste ao pavimento. A fiscalização 
não é suficiente para coibi-lo, e, as multas 
aplicadas são irrisórias e muitas vezes não 
são cobradas pela Fazenda Pública.

Além dos danos materiais ao patrimônio 
público, o tráfego com excesso de peso traz 
graves prejuízos à segurança dos usuários 
das estradas, aumentando os riscos de 
acidentes, seja pelo perigo de se trafegar em 
uma via danificada pelos veículos com 
excesso de peso, seja pelos problemas 
mecânicos ocasionados aos veículos que 

não respeitam as determinações do 
fabricante para a capacidade máxima de 
tração (CMT e.g. sistema de freios compatível 
com o peso veicular).

Ademais, o transporte com excesso de peso 
constitui notável prática anticoncorrencial, 
pois visa à diminuição dos custos e o 
aumento da produtividade utilizando-se de 
atividade ilegal. Dessa forma, há um claro 
dano à concorrência no mercado de fretes 
rodoviários no país, o que acaba por estimular 
um círculo vicioso: os fretes distorcidos 
(preço abaixo do recomendado pela 
composição dos custos) praticados por 
infratores com sobrecarga estimulam a 
redução dos custos ilegalmente (jornadas de 
trabalho excessivas, inadimplência fiscal 

etc.) por empresas, de modo a viabilizar a 
sua permanência no mercado, o que leva 
outras empresas a trafegar com excesso 
para compensar os custos, e assim 
sucessivamente.

Portanto, no panorama atual, as multas e as 
fiscalizações não são suficientes para inibir 
tal prática e tutelar o interesse público 
evidente no caso, seja na preservação do 
patrimônio público, seja na segurança das 
pessoas e do meio ambiente, em razão dos 
acidentes, tanto decorrentes da deterioração 
das rodovias quanto daqueles resultantes do 
tráfego com cargas perigosas.
Após pesquisar causas e possíveis soluções 
para a questão, em diversas reuniões com 
setores responsáveis pela regulamentação e 

fiscalização (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 
Inmetro; Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
– ANTT; Departamento Nacional de Trânsito 
– Denatran), o GT considerou que a melhor 
estratégia para o combate ao tráfego com 
excesso de peso nas rodovias federais seria 
selecionar os maiores infratores na área de 
atuação de cada PR ou PRM, conforme 
cooperação a ser empreendida com a PRF,  
como forma de se obter um resultado em 
escala.



CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PRM/MANHUAÇU/MG. SUSCITADO: PRM/IPATINGA/MG. RODOVIA FEDERAL. 

CARGA. EXCESSO DE PESO. 1. Notícia de transporte de carga com excesso de peso, em rodovia federal, por empresa sediada em 

Manhuaçu/MG. 2. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal já firmou entendimento de que as regras de competência 

previstas na Lei n. 7.347/85 servem como orientação para determinar o órgão ministerial responsável pelas investigações na área 

cível, sendo utilizado o critério da prevenção quando o dano coletivo se produzir em mais de um foro. 3. Dessa forma, justifica-se 

a aplicação do art. 2º, parágrafo único, da Lei de Ação Civil Pública na hipótese em questão, para atribuir a apuração do feito ao 

membro do Parquet Federal que primeiro teve conhecimento dos fatos, uma vez que não é possível delimitar o local do trajeto no 

qual se deu o prejuízo ao patrimônio público, ainda que incontestável a sua existência. 4. Pela REMESSA dos autos à 

PRM/Ipatinga/MG, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. (Processo: 1.22.000.002504/2014-55,  Origem: 

PRM/Manhuaçu/Muriaé-MG, Relatora: Ela Wiecko Volkmer de Castilho).

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS 

FEDERAIS. LEI N. 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ART. 231, V.  PREVENÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA 

REPÚBLICA QUE PRIMEIRO TEVE CONHECIMENTO DOS FATOS.

8. O fato de o veículo com excesso de peso ter supostamente iniciado seu trajeto a partir da sede da empresa investigada, 

perpassando por outras municipalidades até o local da abordagem, exige a aplicação, por analogia, do instituto da prevenção. Portanto, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal 
(CIMPF), revendo a antiga posição da 5ª CCR, fixou a atribuição 

do órgão do MPF que primeiro tiver contato com a matéria, seja 
o local da fiscalização, seja o local da sede da empresa.

9. Registre-se que as regras de determinação da competência não valem apenas para a propositura de ações judiciais. Servem, 

também, como orientação para determinar o órgão competente para realizar as investigações.

10. Cabe enfatizar que no processo coletivo, a competência para julgamento de ação civil pública é do juízo do foro do local do 

dano, nos termos do art. 2º da Lei nº 7347/85. Mas, quando o dano coletivo se produz em mais de um foro, o parágrafo único do 

art. 2º da Lei da Ação Civil Pública indica a prevenção como critério de solução de dúvidas a respeito da competência, o que 

permite seja ela aplicada ao caso dos autos.

11. Assim, considerando que os fatos foram primeiramente levados ao conhecimento da PRM-Pouso Alegre/MG, o Procurador da 

República com ofício nesta Procuradoria é que possui atribuição para prosseguir na condução do procedimento ora em análise.

12. Registre-se, por fim, que o fato de a investigação desenvolver-se na PRM-Pouso Alegre/MG em nada impede o bom 

cumprimento de determinações oriundas de eventual Ação Civil Pública.

13. Atribuição do Procurador da República com ofício na PRM – Pouso Alegre/MG. (Processo: 1.22.013.000115/2011-01, Origem: 

5ª CCR, Relator: José Bonifácio Borges de Andrada).



Como é possível identificar 
o responsável pelo 
excesso de cargas?

De acordo com o art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro:

As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador 

e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres 

impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código.

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com 

excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único 

remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior 

àquele aferido.

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com 

excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador 

ultrapassar o peso bruto total.

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração 

relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou 

manifesto for superior ao limite legal.

A responsabilidade é 
do embarcador ou do transportador?



ROTEIRO DE ATUAÇÃO 
NO COMBATE AO 
EXCESSO DE CARGAS



Objetivo
Apurar os dez maiores infratores, dentro da sua área de atribuição.

Diligências iniciais
1. Agendar reunião com a Polícia Rodoviária Federal (chefe da Delegacia) para:

a) Traçar a linha de atuação e identificar os dez maiores infratores ou 
prováveis infratores da área de atribuição, nos últimos 12 meses (a partir 
das autuações).

b) Identificar quais as principais necessidades da PRF em termos de bens a 
serem objeto de destinação, em futuros TACs.

2. Oficiar ao DNIT e à PRF, requisitando informações sobre os dez maiores 
infratores, ao longo do último ano – Ofício Polícia Rodoviária Federal - 
Autuações e Ofício DNIT - Autuações.

1° passo
INSTAURAÇÃO DE 

UM INQUÉRITO CIVIL

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink4.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink4.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink5.odt


1. Considerando a decisão do Conselho Institucional de que a atribuição é do 
membro do MPF que primeiro teve contato com a matéria, deve-se pesquisar no 
Único se já há procedimento contra aquele infrator em alguma outra unidade.

2. Verificada a prevenção, promover o declínio com relação àquele(s) infrator(es) 
específico(s).

3. Criar um PP ou IC para cada infrator, mantendo-se apenas um infrator no 
procedimento inicial  – Parecer Técnico.

2° passo
DESMEMBRAMENTO DO 
PROCEDIMENTO INICIAL

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink1.pdf


1. Oficiar ao embarcador/transportador identificado pela PRF/DNIT requisitando 
cópia, em meio eletrônico, de todas as notas fiscais (sequenciais) emitidas por 
essa empresa,  bem como os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas 
(sequenciais) emitidos no mesmo período, de acordo com o seu porte1  – 
Ofício Empresa - Solicita CTRs e Ofício Empresa - Solicita NFs:

PEQUENO PORTE 
até 49 funcionários
critério IBGE/Sebrae
12 meses

MÉDIO PORTE 
de 50 a 99 funcionários
6 meses

GRANDE PORTE 
mais de 99 funcionários
3 meses

1. Esse corte deve-se a uma sugestão de atuação, baseada em uma opção pragmática, que viabilize 
a análise pela PRF e que leve em consideração os princípios da eficiência e da seletividade.

3° passo
DILIGÊNCIAS (doravante nos 
inquéritos civis específicos)

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink6.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink7.odt


2. O levantamento do número de empregados pode ser solicitado à Secretaria de 
Pesquisa e Análise (SPEA): pesquisa Rais.

3. Caso a empresa deixe, por qualquer motivo, de prestar as informações 
requisitadas no item anterior, oficiar à Secretaria da Fazenda Estadual requisitando 
cópia, em meio eletrônico, de todas as notas fiscais de saída, emitidas no período 
pertinente, para acobertar o transporte de mercadorias do referido embarcador ou 
transportador  – Ofício Sefaz - Solicita NFs Avulsas.2

2. Vide também modelo de ação cominatória em face da empresa, requisitando as notas fiscais
Modelo de Ação Cominatória – Modelo de Ação Cominatória - Apresentação de NFs.

3° passo
DILIGÊNCIAS (doravante nos 
inquéritos civis específicos)

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink9.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink8.odt


1. Remeter o material para a PRF para a análise e preenchimento da planilha 
eletrônica – Ofício PRF - Solicita Análise CTRCs e Ofício PRF - Solicita Análise NFs.

2. A partir daqui, duas possibilidades se abrem:
a) Caso não seja verificado excesso recorrente: arquivamento dos autos.3

b) Em caso de identificação de excesso recorrente:

b.1) identificar o valor por meio do cálculo, conforme planilha – Planilha 
Excesso de Peso; e

b.2) marcar reunião com o infrator para iniciar negociação do TAC.

4° passo
Análise pela PRF

3. Considera-se conduta reiterada a ocorrência de 5 infrações no período apreciado.

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink10.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink11.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink2.ods
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink2.ods


1. Remeter ofício convidando empresa para negociar um Termo de Ajustamento 
de Conduta – Ofício Empresa - Solicita Comparecimento para Firmar TAC:
a) Sugere-se que o procurador da República pode trabalhar com uma margem 
de redução de até 50% em relação aos valores identificados por meio da 
planilha (Planilha Excesso de Peso) ou, considerando a capacidade econômica 
do infrator, pode-se trabalhar acima desse limite de 50%.4

b) O valor a ser pago pela empresa no TAC não é revertido em espécie para 
a PRF, mas em bens, que serão utilizados na atividade-fim pela PRF.

2. Caso não seja aceita a proposta de TAC5 – Modelo TAC 1 – Transportador, 
Modelo TAC 2 – Embarcador, Modelo TAC 3 – Embarcador, Modelo TAC 4 – Minuta 
Arcelor, Modelo TAC 5 – Minuta Pedreira Um Valemix e Modelo TAC 6 – Minuta 
Usiminas –, ajuizar ACP6  – Modelo ACP Excesso de peso – Transportador, Modelo 
ACP Excesso de peso – Embarcador, Modelo ACP  - Petrobras, Modelo ACP – 
Valemix, Modelo ACP – Cenibra, com base no valor total do cálculo – Planilha 
Excesso de Peso.

5° passo
Assinatura de TAC ou

ajuizamento de ACP

4. Observar que o objetivo do MPF não é o aumento da arrecadação, mas a inibição do excesso de cargas e de seus efeitos.
5. Os modelos constantes deste Manual de Atuação foram cedidos por Procuradores que atuaram em procedimentos 
em curso, antes da adoção da sistemática de valores aqui proposta; portanto, devem ser adaptados para utilização da Planilha. 
Busca-se, assim, a adoção de um critério mais objetivo e uniforme nas diversas unidades do MPF.
6. Vale a mesma observação supra, excetuando-se a ACP Cenibra, que já utiliza a tabela elaborada pelo GT.

http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink12.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink2.ods
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink14.odt
http://midia.pgr.mpf.mp.br/publicacoes/Roteiro_de_atuacao_combate_ao_excesso_de_cargas/Anexos/hyperlink15.odt
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