
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO  

RESOLUÇÃO Nº 680, DE 13 DE MAIO DE 1987 

Resumo Descritivo:  

Estabelece requisitos referentes aos sistemas de iluminação e de sinalização de veículos.  

O Conselho Nacional de Trânsito, usando das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inciso V, da Lei nº 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), com a nova redação dada pelo Decreto-Lei nº
237, de 28 de fevereiro de 1967, e o Art. 9º, inciso XVII, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, 
aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968 e,  

Considerando o que dispõe a Convenção Sobre Trânsito Viário, firmada entre a República Federativa do 
Brasil e outros Países, em Viena, a 8 de novembro de 1968, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 33, de 
1980, e ratificada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981;  

Considerando a necessidade de homogeneizar os sistemas de iluminação e sinalização veicular;  

Considerando o uso e, às vezes, a necessidade da instalação de faróis adicionais, de neblina e de longo 
alcance, o que, sem a necessária regulamentação da matéria, poderá conduzir à utilização imprópria, 
perigosa e de elevado risco, à circulação de veículos com trânsito nas vias terrestres do território nacional;  

Considerando, finalmente, que a normalização dos sistemas de iluminação e sinalização são de vital 
importância na manutenção da segurança do trânsito;  

Considerando o que consta dos Processos nº 00585/87 - CONTRAN e nº 00177/87 - CONTRAN e a 
deliberação tomada pelo Colegiado em sua Reunião de 04 de maio de 1987,  

R E S O L V E:  

(1) Art. 1º - Os automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, reboques e semi-reboques 
nacionais, fabricados a partir de 1º de janeiro de 1990, deverão estar equipados com sistema de iluminação 
veicular, de acordo com as exigências estabelecidas por esta Resolução.  

(2) Art. 2º - Os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular devem 
atender ao estabelecido nos Anexos I, II, III e IV que fazem parte integrante desta Resolução.  

§ 1º - Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina e sem carroçaria com destino ao 
concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem complementados por terceiros), não estão sujeitos à 
aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:  

- Lanternas delimitadoras traseiras; 
- Lanternas laterais traseiras e intermediárias; 
- Retrorrefletores laterais traseiros e intermediários;  

Estes dispositivos devem ser aplicados conforme o caso quando da complementação do veículo.  

§ 2º - Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem 
complementados por terceiros ), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:  

- Lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras; 
- Lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias; 
- Retrorrefletores laterais dianteiros, traseiros e intermediários; 
- Lanternas de iluminação da placa traseira; 
- Lanterna de marcha-à-ré.  
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Estes dispositivos devem ser aplicados, conforme o caso, quando da complementação do veículo.  

§ 3º - Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem 
complementados por terceiros), não estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação o 
sinalização, quanto à posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na presente 
Resolução, para aqueles dispositivos luminosos a serem substituídos ou modificados quando da sua 
complementação.  

§ 4º - Os veículos inacabados, especificados nos §§ 2º e 3º, devem observar, além do previsto na Res. 
612/83 do CONTRAN, a proibição de circulação noturna.  

§ 5º - O coeficiente de Intensidade Luminosa (CIL) dos retrorrefletores, a que se refere a TABELA 11-B, do 
Anexo IV desta Resolução, passará a ser exigido, obrigatoriamente, a partir de 12 de janeiro de 1991.  

Art. 3º- Os anexos, que acompanham e integram a presente Resolução, dispõem sobre:  

a) Anexo I - Definições; 
b) Anexo II - Quantidades, Cores e Observações de aplicação dos Dispositivos de Iluminação e Sinalização; 
c) Anexo III - Classificação dos Dispositivos dos Sistemas de Iluminação e Sinalização veicular; 
d) Anexo IV - Características e Especificações Técnicas dos Sistemas de Iluminação e Sinalização Veicular e 
respectivas ilustrações gráficas expressas em tabelas e desenhos.  

(1) Art. 4º - Fica proibido aos Departamentos Estaduais de Trânsito, e suas CIRETRANS, procederem ao 
Registro e ao Licenciamento de veículos nacionais fabricados a partir de 1º de janeiro de 1990, bem como os 
de fabricação estrangeira importados a partir daquela data, que não atendam ao disposto nesta Resolução e 
seus Anexos.  

(1) Parágrafo Único - Aos proprietários dos veículos a que se refere o " caput " deste artigo, que circularem 
sem atendimento ao disposto nesta Resolução, será aplicada a penalidade prevista ao inciso XXIII do Art. 89 
do Código Nacional de Trânsito.  

(1) Art. 5º - Aos proprietários de veículos fabricados até 31 de dezembro de 1989, será facultado o uso dos 
equipamentos estabelecidos na presente Resolução, desde que não comprometam o conjunto de suas 
prescrições.  

(1) Parágrafo Único - O não atendimento das prescrições previstas nesta Resolução e seus Anexos, sujeitará 
os proprietários dos veículos mencionados no "caput" deste Artigo, à penalidade estabelecida no parágrafo 
único do artigo anterior.  

Art. 6º - Os fabricantes de veículos, de equipamentos e de peças de reposição mencionados na presente 
Resolução, deverão comprovar ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, quando solicitados, que seus 
produtos obedecem às exigências contidas nos respectivos Anexos II, III e IV.  

Parágrafo Único - Quando requerido pelo CONTRAN, o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN -
procederá ao acompanhamento e fiscalização do previsto no "caput" deste artigo.  

(1) Art. 7º - A partir de 1º de janeiro de 1990 ficarão revogadas as Resoluções 626/83, 461/72 item E, 463/73 
item C e 636/84 item 1, bem como todos os dispositivos que conflitarem com as exigências agora 
estabelecidas.  

Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

MARCOS LUIZ DA COSTA CABRAL 
Presidente  

KASUO SAKAMOTO 
Relator  
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(1) Conforme o texto dado pela Resolução nº 692/88  

(2) Os anexos I, II, III e IV desta Resolução passam a vigorar com a redação do Anexo da Resolução nº
692/88, que encontram-se à disposição dos interessados no CONTRAN.  

Publicado no D.O. de 13/05/87 
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complementados por terceiros ), não estão sujeitos à aplicação dos dispositivos relacionados abaixo:  

- Lanternas delimitadoras dianteiras e traseiras; 
- Lanternas laterais e dianteiras, traseiras e intermediárias; 
- Retrorrefletores laterais dianteiros, traseiros e intermediários; 
- Lanternas de iluminação da placa traseira; 
- Lanterna de marcha-à-ré.  

Estes dispositivos devem ser aplicados, conforme o caso, quando da complementação do veículo.  

§ 3º - Os veículos inacabados (chassi de caminhão com cabina incompleta ou sem cabina, chassi e 
plataforma para ônibus ou micro-ônibus com destino ao concessionário, encarroçador ou, ainda, a serem 
complementados por terceiros), não estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos de iluminação o 
sinalização, quanto à posição de montagem e prescrições fotométricas estabelecidas na presente 
Resolução, para aqueles dispositivos luminosos a serem substituídos ou modificados quando da sua 
complementação.  

§ 4º - Os veículos inacabados, especificados nos §§ 2º e 3º, devem observar, além do previsto na Res. 
612/83 do CONTRAN, a proibição de circulação noturna.  

§ 5º - O coeficiente de Intensidade Luminosa (CIL) dos retrorrefletores, a que se refere a TABELA 11-B, do 
Anexo IV desta Resolução, passará a ser exigido, obrigatoriamente, a partir de 12 de janeiro de 1991.  

Art. 3º- Os anexos, que acompanham e integram a presente Resolução, dispõem sobre:  

a) Anexo I - Definições; 
b) Anexo II - Quantidades, Cores e Observações de aplicação dos Dispositivos de Iluminação e Sinalização; 
c) Anexo III - Classificação dos Dispositivos dos Sistemas de Iluminação e Sinalização veicular; 
d) Anexo IV - Características e Especificações Técnicas dos Sistemas de Iluminação e Sinalização Veicular e 
respectivas ilustrações gráficas expressas em tabelas e desenhos.  

(1) Art. 4º - Fica proibido aos Departamentos Estaduais de Trânsito, e suas CIRETRANS, procederem ao 
Registro e ao Licenciamento de veículos nacionais fabricados a partir de 1º de janeiro de 1990, bem como os 
de fabricação estrangeira importados a partir daquela data, que não atendam ao disposto nesta Resolução e 
seus Anexos.  

(1) Parágrafo Único - Aos proprietários dos veículos a que se refere o " caput " deste artigo, que circularem 
sem atendimento ao disposto nesta Resolução, será aplicada a penalidade prevista ao inciso XXIII do Art. 89 
do Código Nacional de Trânsito.  

(1) Art. 5º - Aos proprietários de veículos fabricados até 31 de dezembro de 1989, será facultado o uso dos 
equipamentos estabelecidos na presente Resolução, desde que não comprometam o conjunto de suas 
prescrições.  

(1) Parágrafo Único - O não atendimento das prescrições previstas nesta Resolução e seus Anexos, sujeitará 
os proprietários dos veículos mencionados no "caput" deste Artigo, à penalidade estabelecida no parágrafo 
único do artigo anterior.  

Art. 6º - Os fabricantes de veículos, de equipamentos e de peças de reposição mencionados na presente 
Resolução, deverão comprovar ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, quando solicitados, que seus 
produtos obedecem às exigências contidas nos respectivos Anexos II, III e IV.  

Parágrafo Único - Quando requerido pelo CONTRAN, o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN -
procederá ao acompanhamento e fiscalização do previsto no "caput" deste artigo.  

(1) Art. 7º - A partir de 1º de janeiro de 1990 ficarão revogadas as Resoluções 626/83, 461/72 item E, 463/73 
item C e 636/84 item 1, bem como todos os dispositivos que conflitarem com as exigências agora 
estabelecidas.  
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Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

MARCOS LUIZ DA COSTA CABRAL 
Presidente  

KASUO SAKAMOTO 
Relator  

(1) Conforme o texto dado pela Resolução nº 692/88  

(2) Os anexos I, II, III e IV desta Resolução passam a vigorar com a redação do Anexo da Resolução nº
692/88, que encontram-se à disposição dos interessados no CONTRAN.  

Publicado no D.O. de 13/05/87 

 

Page 5 of 5Resolução 680/87

16/12/2008http://www.transitobr.com.br/res680-87.htm


