
RESOLUÇÃO Nº 620, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016. 

Altera os incisos I, II e III, do art. 7º, da 

Resolução CONTRAN nº 590, de 24 

de maio de 2016, que estabeleceu o 

sistema de Placas de Identificação de 

veículos no padrão disposto na 

Resolução MERCOSUL do Grupo 

Mercado Comum nº. 33/14.  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), no uso da 

competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto 

nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de 

Trânsito (SNT). 

  CONSIDERANDO a ausência de sistema de consultas e de intercâmbio de 

informações sobre aspectos relativos à circulação de veículos nos Estados Partes; 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo Administrativo nº 

80000.115053/2016-39; 

  RESOLVE: 

Art. 1º  Alterar os incisos I, II e III, do art. 7º, da Resolução CONTRAN nº 590, de 24 

de maio de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7° A placa de Identificação Veicular no padrão 

MERCOSUL deverá seguir o seguinte cronograma: 

 

I- No prazo de 01 (um) ano a partir de ato do DENATRAN que 

ateste a implementação no Brasil do sistema de consultas e de 

intercâmbio de informações sobre aspectos relativos à 

circulação de veículos nos Estados Partes do MERCOSUL, 

conforme disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo 

Mercado Comum nº 33/14, veículos a serem registrados, em 

processo de transferência de município ou de propriedade, ou 

quando houver a necessidade de substituição das placas, 

deverão ser identificados com Placas de Identificação Veicular 

com película microesférica conforme Tabela II do Anexo desta 

Resolução, sendo facultada a antecipação pelos Órgãos 

Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

mediante autorização do DENATRAN. 

 

II- No prazo de 04 (quatro) anos a partir de ato do 

DENATRAN que ateste a implementação no Brasil do sistema 

de consultas e de intercâmbio de informações sobre aspectos 

relativos à circulação de veículos nos Estados Partes do 

MERCOSUL, conforme disposto na Resolução MERCOSUL 

do Grupo Mercado Comum nº 33/14, todos os veículos em 

circulação deverão possuir Placas de Identificação Veicular 

no padrão MERCOSUL. 



 

III- No prazo de 05 (cinco) anos a partir de ato do 

DENATRAN que ateste a implementação no Brasil do sistema 

de consultas e de intercâmbio de informações sobre aspectos 

relativos à circulação de veículos nos Estados Partes do 

MERCOSUL, conforme disposto na Resolução MERCOSUL 

do Grupo Mercado Comum nº 33/14, caso a película 

microprismática esteja adequada tecnologicamente para o 

revestimento das Placas de Identificação Veicular, os veículos 

a serem registrados, em mudança de município ou quando 

houver a necessidade de substituição das placas, deverão ser 

identificados com esta película, seguindo os requisitos 

mínimos da Tabela III desta Resolução e normativos do 

DENATRAN a serem publicados em conjunto com o 

INMETRO." 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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