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Brasil, 29 de Junho de 2020. 

 

Ao 

CONTRAN – Conselho Nacional de Transito  
A/c: Diretor Frederico de Moura Carneiro 

Telefone: 61 2029-8263 

Email: denatran@infraestrutura.gov.br  

 

Referente: Anexo I Resolução CONTRAN 789 de 18 de junho de 2020  

 

Prezado Senhor, 

 

 Vimos por meio desta, apresentar-lhe o setor de fabricação de reboques leves, que no ano de 2019 

teve 309 empresas homologadas licenciando seus produtos. Muito embora as autoridades não se dêem conta, 

nosso setor é o segundo maior licenciador de veículos no Brasil, conforme ratifica a tabela a seguir:  

  

Setor 
Ano 2017 
Licenciados 

Ano 2018 
Licenciados 

Ano 2019 
Licenciados 

Total 
03 últimos anos 

Veículos Leves 2.175.984 2.475.338 2.665.583 7.316.905 

Reboques leves 98.919 99.612 104.380 302.911 

Caminhões 51.943 76.005 101.335 229.283 

Implementos rodoviários                               
(Carrocerias sobre chassis) 35.563 45.520 57.468 138.551 

Implementos rodoviários                               
(Reboques e semi-reboques) 24.928 44.673 63.494 133.095 

Ônibus 11.755 15.081 20.932 47.768 

Fonte de dados: Anfir e Anfavea 

  

 De acordo com a planilha acima, é possível verificar que o setor de reboques leves em números de 

licenciamentos anuais “perde” apenas para os licenciamentos de veículos leves, sendo o segundo maior setor 

a fabricar os veículos que irão trafegar nas ruas, estradas e rodovias brasileiras.  

 

 Com base nos dados expressos acima, podemos afirmar que a alteração homologada no Artigo I da 

Resolução 789 do CONTRAN afetará significativamente o nosso setor e implicará em um enorme caos aos 

atuais proprietários de reboques e trailers, assim como afetará o comércio futuro desse segmento.  

 

 Um erro gravíssimo foi cometido ao ser alterada a abrangência do documento de habilitação da 

categoria B, onde consta que “Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se 
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enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, desde que a 

soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg”,  ao qual gostaríamos de tecer três breves 

comentários: 

 Passar a considerar os 3.500kg de PBT a ser tracionado para a soma da combinação do PBT do veículo 

trator + PBT da unidade acoplada é um erro, de natureza gravíssima;  

 Entendemos que a Resolução 789 não poderia sobrepor a Lei federal 9.503, excedendo assim o seu 

poder de regulamentar ingressando no poder de legislar;  

 A nova resolução trará também como conseqüência riscos a segurança veicular, tendo em vista 

proprietários de trailers e reboques que possuam veículos rebocadores com elevada capacidade de 

tração, terem de buscar veículos de menor porte para se enquadrarem as novas normas.  

Exemplo: Um cidadão com carteira de habilitação B, que possui um trailer ou um reboque com 1200kg 

de PBT e tenha como veículo trator uma caminhonete L200, que possui um PBT de 2.950kg. Nesse 

caso a combinação dos PBT’s somaria 4.150 kg, o que lhe obrigaria a trocar seu veículo por um mais 

leve de menor capacidade para se enquadrar as atuais normas.  

Vale ressaltar que, quanto mais pesado for o veículo rebocador em relação ao trailer ou reboque, mais 

segurança é agregada ao conjunto.  

 

 

 Tendo em vista os comentários descritos acima, entendemos que seja cabível e prudente que o 

CONTRAN revise o Anexo I da Resolução 789/2020 e que o texto em questão possa ser revogado ou alterado.  

 

Agradecemos a oportunidade e atenção dispensada a nós até aqui.  

 

 Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecer eventuais duvidas e/ou esclarecimentos. Caso 

necessitem podem fazer contato conosco pelo telefone 21 99629-4254 (Fernanda) ou pelo e-mail 

fernanda.ricciardi@anfatre.org.br.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

__ ___________ 

Marcos Paulo Menin Ribas  

Diretor Presidente 

ANFATRE 

mailto:fernanda.ricciardi@anfatre.org.br

