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Apresentação

A Editora Rideel tem longa história e tradição na edição de livros de legislação sempre 

com o objetivo de democratizar o acesso a conteúdo elaborado com excelência e qualidade 

editorial sem que o consumidor tenha de desembolsar valores exorbitantes para tal.

No final da década de 1990, apresentou aos leitores coleção de legislação não comen‑

tada que balançou o mercado editorial jurídico, pois seu formato era inovador (livros com‑

pactos que eram vendidos juntos em uma caixa com 10 volumes) e o preço extremamente 

acessível. Como resultado, a coleção foi sucesso de vendas durante anos.

Agora, após mais de duas décadas, diante da rica produção legislativa do país e aten‑

dendo aos anseios dos leitores por obras que tenham formato compacto, que permitam a 

rápida consulta ao texto legislativo plenamente atualizado e que, também, possuam baixo 

custo de aquisição, a Rideel criou a Coleção de Bolso.

São livros que trazem o texto da Constituição Federal, dos principais códigos e da CLT 

em volumes independentes. Com diagramação pensada para proporcionar leitura agra‑

dável, notas remissivas elaboradas por especialistas em cada área, diversos facilitadores 

de consulta como índice sistemático e detalhado índice alfabético‑remissivo, são obras 

fundamentais para acadêmicos e operadores do Direito.

A coleção abrange as principais áreas do direito e é composta de 8 títulos: Constituição 

Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, 

Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, 

Consolidação das Leis do Trabalho e Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A Rideel disponibiliza gratuitamente as atualizações ocorridas no conteúdo das obras 

até 31‑10‑2020. Para acessar se cadastre em www.apprideel.com.br.

Esperamos que esta coleção lhe seja útil! Permanecemos à disposição por meio do 

e‑mail sac@rideel.com.br.

O Editor
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Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro.

c	 Publicada no DOU de 24-9-1997 e retifi-
cada no DOU de 25-9-1997.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional de‑
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o O trânsito de qualquer natureza 
nas vias terrestres do território nacional, 
abertas à circulação, rege‑se por este 
Código.

§ 1o Considera‑se trânsito a utilização 
das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou 
não, para fins de circulação, parada, es‑
tacionamento e operação de carga ou 
descarga.

§ 2o O trânsito, em condições seguras, é 
um direito de todos e dever dos órgãos 
e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, 
no âmbito das respectivas competências, 
adotar as medidas destinadas a assegu‑
rar esse direito.

§ 3o Os órgãos e entidades componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito respon‑
dem, no âmbito das respectivas compe‑
tências, objetivamente, por danos cau‑
sados aos cidadãos em virtude de ação, 

omissão ou erro na execução e manu‑
tenção de programas, projetos e serviços 
que garantam o exercício do direito do 
trânsito seguro.
c	 Art. 37, § 6o, da CF.

§ 4o VETADO.

§ 5o Os órgãos e entidades de trânsito 
pertencentes ao Sistema Nacional de 
Trânsito darão prioridade em suas ações 
à defesa da vida, nela incluída a preser‑
vação da saúde e do meio ambiente.

Art. 2o São vias terrestres urbanas e ru‑
rais as ruas, as avenidas, os logradouros, 
os caminhos, as passagens, as estradas 
e as rodovias, que terão seu uso regu‑
lamentado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre elas, de acordo com 
as peculiaridades locais e as circunstân‑
cias especiais.

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
Código, são consideradas vias terrestres 
as praias abertas à circulação pública, as 
vias internas pertencentes aos condomí‑
nios constituídos por unidades autôno‑
mas e as vias e áreas de estacionamento 
de estabelecimentos privados de uso 
coletivo.
c	 Parágrafo único com a redação dada pela 

Lei no 13.146, de 6-7-2015.
c	 Res. do CONTRAN no 482, de 9-4-2014, 

estabelece a competência e circunscrição 
sobre as vias de acesso aos aeroportos, 
abertas à circulação, integrantes das 
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