
RESOLUÇÃO Nº 340, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010 

(revogada pela Resolução nº 396/11) 

Referenda a Deliberação 86 que 
altera a Resolução CONTRAN nº 
146/03, estabelecendo critérios para 
informação complementar à placa 
R-19 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso das 
atribuições legais que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto nº 4.711, 
de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de 
Trânsito - SNT,  

 
Considerando o disposto no art. 92 do CTB que determina que o 

CONTRAN estabeleça as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território 
nacional quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, 
assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito; 
 

Considerando a necessidade de uniformizar a informação complementar 
ao sinal R-19 “Velocidade máxima permitida” para os casos em que, estudos técnicos 
demonstrem a necessidade de estabelecer e fiscalizar velocidades máximas permitidas 
distintas para determinados tipos de veículos no mesmo local ou trecho da via;  
 

Considerando que o uso de várias denominações de veículos para um 
mesmo limite de velocidade dificulta a compreensão da mensagem pelo condutor; 

 
Considerando a disposição do § 2º do art. 280 do CTB que determina a 

necessidade do CONTRAN regulamentar previamente a utilização de instrumento ou 
equipamento hábil para o registro de infração; 

 
Considerando as disposições da Resolução nº 146, de 23 de agosto de 

2003 do CONTRAN, com alterações dadas pela Resolução nº 214, de 13 de novembro o 
CONTRAN, e do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I – Sinalização 
Vertical de Regulamentação, instituído pela Resolução nº 180 do CONTRAN, de 26 de 
agosto de 2005;  

RESOLVE: 

 

 

REVOGADA 


