
 



  





Produção: 21,1 

Exportação: 14,7 

Importação: 0,2 

CELULOSE 

(MILHÕES Ton.) 

Vendas domésticas: 6,9 

Exportação: 1,3 

Importação: 0,0 

PAINÉIS DE MADEIRA 

(MILHÕES M3) 

Produção: 10,4 

Vendas domésticas: 5,5 

Exportação: 2,0 

Importação: 0,7 

PAPÉIS                      

(MILHÕES Ton.) 



(*) Fábrica Integrada (Celulose e Papel) com 
investimento total de R$ 9,1 bilhões, contabilizado 

apenas uma vez. 

Klabin: PR - R$ 9,1 bilhões (2021) (*) 

Bracell: SP - R$ 7,0 bilhões (2021) 

Duratex: MG - R$ 3,5 bilhões (2022) 

Euca Energy: MT - R$ 10,0 bilhões (2023) 

WestRock: SC, Embalagem - R$ 1,3 bilhão 
(2020) 

Anin: MS, Tissue - R$ 0,2 bilhão (2020) 

Klabin: PR, Papelcartão + Kraftliner (2021) (*) 

Berneck: SC - R$ 0,9 bilhão (2020)  



Excesso de Peso – Implicações Legais e Complexidades 

A partir do ano de 2012 o Ministério Público Federal (“MPF”) passou a ajuizar ações civis públicas (“ACP’s”) contra 

empresas dos mais diversos segmentos econômicos, alegando que o tráfego com excesso de peso, seja ele bruto ou por 

eixo, tem causado danos às rodovias federais.  

 

Por conta disso, o MPF pleiteia nessas ações indenização a título de danos materiais e morais, além de uma multa 

judicial, que varia de R$ 10 mil a R$ 50 mil, a cada nova autuação por excesso de peso. 
  
Até bem pouco tempo a matéria vinha sendo rechaçada em sua grande maioria pelos Juízes de Primeira Instância e pelos 

Tribunais Regionais Federais.  
  
Mais recentemente, entretanto, o Ministro Herman Benjamim, da 2ª Turma do STJ, proferiu decisão contrária às empresas, 

reconhecendo a responsabilidade das empresas pelos alegados danos materiais e morais às rodovias federais, assim 

como o cabimento da multa judicial a cada nova autuação por tráfego com excesso de peso. 

 

Dos 15 Ministros que compõem o STJ, 4 possuem posicionamento favorável a tese do MPF, Min. Francisco Falcão, 

Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell. 

 

O Tema já está no STF, através de Recursos Extraordinários interpostos visando a reforma das decisões proferidas no 

STJ.  
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2. Pontos Relevantes 



1 

Carregamento 
considerando o limite 
de tolerância. 

LIMITES DE TOLERÂNCIA: 
 

 5% - para o PBT ou PBTC. 
 

 10% - para o peso por eixo (ou por conjuntos de eixos)  
 

 12,5% - para efeito de transbordo ou remanejamento da carga. 

No carregamento dos veículos, a 
tolerância máxima prevista não 
deve ser incorporada aos limites 
de peso previstos na Resolução 

nº. 258/08 do CONTRAN. 



2 

Carregamento em 
Conjunto Inadequado 

É importante observar que como Regra Geral, os veículos são construídos de forma que o centro de 
gravidade da carga coincida com o centro geométrico da carroceria (o “meio” da carroceria) para a perfeita 
distribuição do peso entre os eixos. Essa Regra é válida desde que o conjunto esteja corretamente acoplado.  
 
São frequentes no Brasil conjuntos formados inadequadamente: trator 6x2 com carreta fabricada para 
trator 4x2. O carregamento convencional (com ~30.000 kg) desses conjuntos “3S3 inadequados” provocará 
excesso nos eixos da carreta. 
 
Identifica-se visualmente pelo balanço traseiro maior da carreta: entre 3,3 e 
3,5 metros (figura 2). Neste caso, poderá ocorrer multa no “entre-eixos”. 



3 

 

Carregamento em 
Carreta Modificada 

O valor máximo do peso na Nota Fiscal deve ser o da “Lotação”, registrada nos Dados 
Técnicos dos veículos (Plaqueta do fabricante ou adesivo preto com letras amarelas).  
 
A plaqueta original do fabricante deve ser priorizada, porém, caso ela não exista mais ou 
esteja ilegível, deve ser providenciado o adesivo ou pintura (fundo preto e letras amarelas) 
com os dados técnicos. 
 
Caso existam ambas as marcações (Plaqueta e Adesivo preto e amarelo), os dados devem ser 
conferidos, para não caracterizar fraude. O adesivo é obrigatório apenas na ausência da 
plaqueta do fabricante. 
 
Resolução CONTRAN 290/08. 



4 

Balanças 
Inadequadas 

Há fortes indícios de que nos Postos de Fiscalização 
onde são registrados os maiores volumes de 
autuações por excesso de peso entre eixos, as 
balanças utilizadas para o aferimento não estão em 
condições adequadas. 
 
As principais inadequações identificadas pelos 
usuários foram: 
 
a) Equipamento obsoleto.  

 
b) Equipamento instalado em solo irregular. 

 
c) Equipamento sem manutenção.    



5 

Movimentação da 
Carga no Trajeto 

O deslocamento da carga ocasiona o excesso de peso 

por eixo. Em muitos casos a carga se acomoda em um 

determinado trecho e depois não se move mais. 



2. Pontos Relevantes sobre o Tema 
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Movimentação 
da Carga no 
Trajeto 

Ajuste possível 
na operação – 
resulta em 
menor receita 
ao 
Transportador. 

Ajuste muito difícil na 
operação – a frota 
nacional disponível 
não comportará a 
demanda nestes 
moldes –  

necessário  
Política Pública. 

Ajuste possível 
na operação – 
mera 
formalidade 
que pode ser 
solucionada 
com a 
substituição da 
plaqueta ou 
adesivo. 

Nova Fiscalização – 
utilização de duas 
balanças, uma 
dinâmica e outra 
convencional. Caso 
acuse excesso de 
peso na balança 
dinâmica o veículo 
será pesado na 
balança 
convencional. 

Na visão dos 
técnicos é o 
menor dos 
problemas – a 
margem de 
tolerância é 
suficiente para 
absorver a 
movimentação. 

2. Pontos Relevantes 
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A. Danifica e compromete a mecânica do caminhão 

 

B. Coloca o caminhão em situação de irregularidade 

 

C. Aumenta o risco de acidentes graves 

 

D. Cria um ambiente propenso ao tombamento 

 

E. Promove desgaste das rodovias 

 

F. Contribui para a piora do trânsito 

 

G. Interfere na performance do caminhão 

 

H. Aumenta o gasto com combustível 

 

I. Contribui para a poluição do ar 

Teoricamente, tais consequências 
ocorrem nos casos em que o excesso 
de peso entre eixos é superior a 20% 
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3. Quais são as Consequencias? 



Buscar apoio das Associações de Classe para: 
 

 Atuação nos processos judiciais como Amicus Curie. 
 Atuação no Processo Legislativo que cuida da alteração de Código de Trânsito. 
 Atuação junto ao CONTRAN, para viabilizar o aumento da tolerância. 

 
 Organizar o grupo de empresas que estão com processos em estágio mais avançado, 

para alinhamento da defesa. 
 

 Promover os ajustes operacionais que são possíveis visando a redução das 
autuações. 
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5. Proposta de Estratégia de Atuação 




