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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
COORDENAÇÃO- GERAL DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

  

OFÍCIO Nº 31/2020/CGNF-DENATRAN/DENATRAN/SNTT

Brasília, 11 de setembro de 2020.

Aos Senhores
MÁRIO FERREIRA CAMPOS FILHO
Presidente Execu�vo da Associação das Indústrias Sucroenergé�cas de Minas Gerais (SIAMIG); e
 

EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI
Presidente Execu�vo da União da Agroindústria da Cana-de-açúcar do Estado de São Paulo (UNICA)
email: renatafvcamargo@gmail.com
  

Assunto: Consulta sobre a aplicabilidade das Resoluções CONTRAN nº 210, de 2006 e nº 211, de 2006
às vias internas par�culares de imóveis rurais .

  

Senhores,

  

1. Trata-se de consulta encaminhado pela Associação das Indústrias Sucroenergé�cas de
Minas Gerais (SIAMIG) e pela União da Agroindústria da Cana-de-açúcar do Estado de São Paulo (UNICA),
por meio da qual é apresentado o ques�onamento a seguir:

1. As Resoluções 210/06 e 211/06 do CONTRAN são aplicáveis às vias internas par�culares de
imóveis rurais?

2. Em atenção, informa-se que, de acordo com o art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), as normas do aludido Código (incluindo as normas editadas pelo CONTRAN por previsão expressa
no CTB) aplicam-se ao trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação (vias públicas).

3. Por sua vez, o parágrafo único do art. 2º do CTB incluiu, na definição de vias terrestres, as
vias internas pertencentes aos condomínios cons�tuídos por unidades autônomas e as vias e áreas de
estacionamento de estabelecimentos privados de uso cole�vo, a fim de que a lei também fosse aplicada
a tais vias par�culares.

4. A Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006, estabelece os limites de peso
e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências. A Resolução
CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006, estabelece requisitos necessários à circulação de
Combinações de Veículos de Carga (CVC), a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do CTB. Destaque-se que
o art. 99 do CTB dispõe que "somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e
dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN."

5. Destarte, respondendo ao ques�onamento formulado pelos interessados, verifica-se que
as Resoluções CONTRAN nº 210 e nº 211, ambas de 2006, aplicam-se aos veículos que transitarem nas
vias terrestres abertas à circulação (art. 1º do CTB). Nesse sen�do, infere-se que as aludidas normas não
possuem aplicabilidade nas vias internas par�culares de imóveis rurais, por não serem, pela definição do
CTB, consideradas vias terrestres abertas à circulação.
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Atenciosamente,

 

IZABELA RIZZOTTI SOUZA LIMA

Coordenadora-Geral Subs�tuta

 

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Izabela Rizzo� Souza Lima, Coordenadora - Geral
Subs�tuta, em 14/09/2020, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Frederico de Moura Carneiro, Diretor-Geral, em
14/09/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2782728 e
o código CRC 77F0B34B.
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