
PARECER No 426/2002/CGIT/DENATRAN  
 
PROCESSO No 08021.009198/2002-29  
 
INTERESSADO: Ministério dos Transportes - Secretaria Executiva  
 
ASSUNTO: Relativo à Portaria no 04.98 - DENATRAN  
 
Senhora Diretora;  
 
Trata o presente do Ofício nº 644, de setembro de 2002, por meio do qual o Senhor 
Secretário Executivo do Ministério dos Transportes solicita que seja revista a Portaria nº 
4, de 10.07.02, por entender que a mesma posterga indefinidamente o direito de 
circulação para combinações de veículos fora das dimensões estabelecidas pela 
Resolução no 12/98 CONTRAN.  
  
A Portaria nº 4, mencionada pelo interessado, trata de assunto diverso ao acima citado, o 
que nos leva a crer que o mesmo se equivocou quanto à data da sua edição.  
 
Em pesquisa aos nossos arquivos, localizamos a Portaria no 04, de 10 de julho de 1998, 
que dispõe sobre autorização específica de que trata o Parágrafo 4º do artigo 1º da 
Resolução nº 12/98-CONTRAN, que acreditamos ser a norma indagada, que será objeto 
da nossa análise.  
 
A Portaria em referência encontra-se assim estabelecida:  
 
"Art. 1º A autorização específica que trata o parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução nº 12, 
do CONTRAN, deverá garantir o direito de trânsito a cada veículo, considerando-o de 
forma isolada, isto é, o caminhão reboque, o semi-reboque e o caminhão trator.  
 
Art. 2º A autorização específica destinada a veículos combinados poderá ser concedida 
mesmo quando apenas um deles tiver sido registrado e licenciado após 13 de novembro 
de 1996."  
 
O parágrafo 4º do artigo 1º, da Resolução nº 12/98 - CONTRAN, encontra-se assim 
prescrito:  
 
"Parágrafo 4º Os veículos em circulação, com dimensões excedentes aos limites fixados 
neste artigo, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular até o 
seu sucateamento mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo:  
 
I - para veículos que tenham como dimensões máximas até 20 metros de comprimento, 
até 2,86 m de largura, até 4,40 m de altura, será concedida Autorização Específica 
Definitiva, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via devidamente visada 
pelo proprietário do veículo ou seu representante credenciado, podendo circular durante 
as 24 horas do dia, com validade até o seu sucateamento, e que contenha os seguintes 



dados:  
 
 
II - para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos no inciso I, será 
concedida Autorização Específica Anual, fornecida pela autoridade com circunscrição 
sobre a via e considerando os limites dessa via, com validade de um ano, renovada até o 
sucateamento do conjunto veicular, obedecendo os seguintes parâmetros:  
 
 
Face à edição da Resolução no 12/98 - CONTRAN, conforme os dispositivos acima 
transcritos, muitos problemas ocorreram quando da fiscalização, pois os Agentes de 
Trânsito estavam entendendo que, quando se tratasse de veículo combinado, a 
autorização só seria concedida se todos os veículos fossem registrados anteriormente à 
data de 13 de novembro de 1996, o que inviabilizaria a circulação do veículo 
excepcionado quando combinado com veículo registrado em data posterior, violando, 
assim, o direito do proprietário, uma vez que a norma anterior autorizava a sua 
circulação.  
 
Nessas condições, o DENATRAN, com fulcro no inciso I do artigo 191, do Código 
Brasileiro de Trânsito, baixou a Portaria 04/98 - CONTRAN, o que ao nosso entender 
não gera nenhum conflito com as disposições estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, devendo, portanto ser mantida, Isto posto, esclarecemos que o 
direito de circulação para combinações de veículos de carga fora das dimensões 
estabelecidas, até o seu sucateamento, é uma garantia concedida pelo Conselho Nacional 
de Trânsito.  
 
É o parecer, s.m.j.  
 
Brasília, 08 de novembro de 2002.  
 
FLORA MARIA PINTO  
 
Ciente. De acordo. À CGIJF, (para) divulgar entre interessados - DENIT - NTC. Incluir 
no Portal MJ.  
 
MARIA ROSA CHAVES DA CUNHA  
 
Diretora do DENATRAN.  
 
 


