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É com enorme satisfação que apresentamos aos 
nossos estimados clientes o Catálogo 2021.

Viramos o ano e viramos mais uma página da nossa história.

Neste ano a Editora Rideel completa 50 anos de trajetória no mercado editorial.

E é com grande alegria que compartilhamos esse momento histórico com todos vocês.

Tudo começou no ano de 1971 pelo entusiasmo do Sr. Ítalo Amadio pelo Direito. 

Certo dia, esse entusiasta decidiu publicar o livro de Direito Romano, de autoria de seu 
professor de faculdade, e esse foi o primeiro de tantos outros livros que a Editora Rideel pro-
duziu e produz até os dias atuais. E sempre no propósito de oferecer o melhor e mais qualifi-
cado produto aos seus consumidores no ramo no Direito.

Como é sabido por todos vocês, a editora possui sua linha editorial direcionada aos 
livros jurídicos, vindo a intensificar esse direcionamento para as obras focadas em Concursos 
e OAB ao longo dos anos.

Com uma estrutura muito bem definida e a presença dos mais renomados autores na 
área do Direito, hoje podemos dizer, com enorme satisfação, que detemos a linha de produtos 
mais completa no mercado editorial.

Dividida em Série Vade Mecum, Coleção Maxiletras – Letras Grandes (um marco na 
nossa história), Coleção Códigos de Bolso, Legislação Previdenciária, Legislação Trabalhista, 
Código Comentados e Comparados, Dicionários dentre tantos outros produtos, todos pro-
duzidos em alta excelência de qualidade para atender, suprir e axiliar os nossos clientes no 
período mais importante de suas vidas: o dos estudos. 

Não podemos deixar de mencionar que a Rideel é reconhecida por seu vasto compên-
dio legistativo, o que resultou no mais completo e destacado produto de seu catálogo, o Vade 
Mecum. Sendo o primeiro deles denominado Vade Mecum Acadêmico de Direito seguido pe-
las versões Compacto e Universitário, dentre outros que se consolidaram no mercado.

Hoje, contamos também com as obras de importantes especialistas do Direito, dos 
mais conceituados cursos preparatórios para concursos e exames de ordem do país, poten-
cializando ainda mais o nosso conteúdo jurídico.

Por fim, uma novidade extremamente oportuna é que fechamos parcerias com algu-
mas das mais conhecidas plataformas digitais, as quais poderão auxiliar significativamente os 
nossos leitores.

Diante desta abordagem, convidamos o nosso leitor a comemorar conosco essa data 
tão especial e desfrutar dos nossos mais diversificados produtos, na assídua busca em apri-
morar os seus conhecimentos.

Agradecemos imensamente a confiança e preferência de sempre.
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SÉRIE VADE MECUM

Atualização gratuita na internet até 31-10-2021, no formato da página: 

ADENDO ESPECIAL:
PROJETO DE LEI Nº 4.253 - 
NOVA LEI DE LICITAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Capa dura
978-65-573-8170-0 
32a edição

Vídeo explicativo sobre a
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
com a Professora Licínia Rossi

INCLUI: INCLUI: notas remissivas ao
PL No 4.253/2020

Referência nacional no segmento, o Vade Mecum Acadêmi-
co (VMA) traz o maior conteúdo impresso do mercado. Além 
de permitir acesso ao vasto conteúdo jurídico nele publica-
do, que está totalmente atualizado até 15-2-2021, o VMA 
disponibiliza gratuitamente pelo App as atualizações diagra-
madas no formato da página. A obra apresenta CF, principais 
Códigos, Legislação dividida por temas (complementar, pre-
videnciária, administrativa, financeira, ambiental e interna-
cional), Regimentos Internos do STF e do STJ, Súmulas dos 
Tribunais Superiores, entre outros. Visando agilizar a locali-
zação do conteúdo buscado, traz índices sistemáticos e alfa-
bético-remissivos de todos os códigos e um por assuntos da 
legislação e súmulas. Para que você possa sempre se man-
ter atualizado, na parte posterior da capa elaboramos índice 
contendo as principais atualizações da edição com a indica-
ção da página. E o melhor: sem surpresa na hora da prova, 
esse você pode levar! Brinde Especial da edição: Planner.

Vade Mecum Acadêmico de Direito Rideel
Organizadora: Anne Joyce Angher
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SÉRIE VADE MECUM

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Capa dura espiral
28a edição

ESPECIFICAÇÕES
135 mm x 205 mm
Capa dura
20a edição

Desenvolvido em formato pensando na portabilidade, há, nesse Vade Mecum, um compêndio de 
normas fundamentais para atender às necessidades dos graduandos em Direito. A obra apre-
senta CF, principais Códigos, Legislação Complementar, Regimentos Internos do STF e do STJ e 
Súmulas dos Tribunais Superiores. Com o intuito de agilizar a localização do conteúdo buscado, 
traz índices sistemáticos e alfabético-remissivos de todos os códigos e um por assuntos da legis-
lação e súmulas. Para que você possa sempre se manter atualizado, na parte posterior da capa 
elaboramos índice contendo as principais atualizações da edição com a indicação da página. E 
o melhor: sem surpresa na hora da prova, esse você pode levar! As atualizações disponíveis no 
aplicativo permitem que seu livro se mantenha atualizado.

Vade Mecum Universitário de Direito Rideel
Organizadora: Anne Joyce Angher

A edição 2021 do Vade Mecum Compacto de Direito traz projeto gráfico moderno e em 4 cores, 
o que torna sua leitura agradável e a pesquisa pelo conteúdo rápida e dinâmica. O produto apre-
senta compêndio de normas fundamentais, sem exageros, para o dia a dia de profissionais, aca-
dêmicos e concurseiros, além de CF, principais Códigos, Legislação Complementar e Súmulas 
dos Tribunais Superiores. Conta, ainda, com índices sistemáticos e alfabético-remissivos de todos 
os códigos e um por assuntos da legislação e súmulas. Para que você possa sempre se manter 
atualizado, na parte posterior da capa elaboramos índice contendo as principais atualizações da 
edição com a indicação da página. E o melhor: sem surpresa na hora da prova, esse você pode 
levar! As atualizações disponíveis no aplicativo permitem que seu livro se mantenha atualizado.

Vade Mecum Compacto de Direito Rideel
Organização: Equipe Rideel

O Vade Mecum Maxiletra reúne as características mais procuradas por es-
tudantes e profissionais. Completo, é organizado em dois volumes: no pri-
meiro constam a CF e todos os Códigos e principais estatutos, já o segundo 
é composto por toda a Legislação Complementar, Administrativa, Previden-
ciária, Financeira, Ambiental e Internacional. 
Além do vasto conteúdo, o Vade Mecum Maxiletra faz jus a seu nome, ofere-
cendo fonte grande, o que permite leitura confortabilíssima!
Os padrões de cuidado e de qualidade típicos da editora são mantidos, ou 
seja, a criteriosa seleção de diplomas, o acabamento, as notas e os índices 
remissivos completam a tônica da alta qualidade desse Vade Mecum, que 
representa uma verdadeira revolução no jeito de pensar um Vade Mecum.

Vade Mecum Rideel – Maxiletra – 2 volumes
Organização: Equipe Rideel

ESPECIFICAÇÕES
205 mm x 275 mm
Capa dura
978-85-339-58470 
2a edição
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
27a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5851-7 
27a edição

Em 2018, a Editora Rideel inovou ao reformular totalmente o projeto gráfico da sua já tradicional e 
consagrada linha de legislação e apresenta ao mercado a Coleção de Legislação Maxiletra. A mudança no 
projeto gráfico proporcionou uma leitura mais agradável com uma letra 50% maior do que a edição anterior*. 
Além da ampliação da letra, a fonte também foi trocada e está mais legível, ou seja, ideal para quem precisa 
estudar por muito tempo sem se cansar. São obras abrangentes que trazem a CF, o respectivo Código e a 
Legislação Complementar. A organização de cada título ficou a cargo de especialistas nas áreas, o que permite 
a adequada seleção da legislação, bem como a elaboração dos facilitadores, como índices e notas remissivas.

* O aumento varia conforme seções do texto. Aumento mínimo de 29% e máximo de 65%, comparando à edição 2017.

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8166-3 
27a edição

Código Civil
Organização: Anne Joyce Angher

Destaques da edição = CF: atualizada até 
a EC no 108/2020; CC: atualizado até a Lei 
no 14.030/2020; Lei dos Registros Públicos: 
atualizada até a Lei no 14.119/2021; Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): 
atualizada até a Lei no  14.010/2020; Lei 
no 13.999/2020 (Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte - PRONAMPE): atualizada até a Lei 
no 14.045/2020; Lei no 14.010/2020 (Regi-
me Jurídico Emergencial Transitório).

Código de Processo Penal
Organização: Ricardo Vergueiro Figueiredo

Destaque da edição = CF: atualizada até a 
EC no 108/2020; Estatuto da OAB: atualiza-
do até a Lei no  14.039/2020; Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD): atua-
lizada até 14.010/2020; Lei Maria da Pe-
nha: atualizada até a Lei no 13.984/2020; Lei 
no 14.019/2020: cria o Cadastro Nacional de 
Pessoas Condenadas por Crime de Estupro; 
Dec. no 9.926/2019 (dispõe sobre Conselho 
Nacional de Políticas sobre Drogas): atualiza-
do até o Dec. no 10.555/2020; Novas Súmu-
las Vinculantes do STF.

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5850-0 
21a edição

Código de Defesa do 
Consumidor
Organização: Anne Joyce Angher

Destaques da edição = Lei do Cadastro Po-
sitivo: atualizada até a LC no  166/2019; 
Sistema Alternativo de Solução de Con-
flitos de Consumo: atualizado até o Dec. 
no 10.197/2020; Lei no 13.874/2019 (De-
claração de Direitos de Liberdade Econômi-
ca); Dec. no 9.936/2019 (Regulamenta a Lei 
no 12.414/2011, que disciplina a formação e 
a consulta a bancos de dados com informa-
ções de adimplemento, de pessoas naturais 
ou de pessoas jurídicas, para formação de 
histórico de crédito); Nova Súmula do STJ.

Código de Processo Civil
Organização: Anne Joyce Angher

Destaques da edição = CPC: atualizado até 
a Lei no 13.894/2019; ECA: atualizado até a 
Lei no 13.869/2019; Estatuto da Advocacia e 
da OAB: atualizado até a Lei no 13.875/2019; 
Lei das Desapropriações: atualizada até a Lei 
no 13.867/2019; Dec. no 9.734/2019 (Conven-
ção da Haia sobre Citação, Intimação e Notifi-
cação no Estrangeiro de Documentos Judiciais 
e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial); 
Dec. no  9.830/2019 (Regulamento dos arts. 
20 a 30 da LINDB).
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8164-9 
19a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5854-8 
25a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5858-6 
27a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8167-0 
23a edição

Código Penal Militar e Código 
de Processo Penal Militar
Organização: Ricardo Vergueiro Figueiredo

Destaques da edição = Código de Ética e Dis-
ciplina da OAB: atualizado até a Res. do CFO-
AB no  4/2020; Estatuto da OAB: atualizado 
até a Lei no  14.039/2020; Lei dos Crimes 
de Lavagem de Dinheiro: atualizada até a Lei 
no 13.974/2020; Dec. no 9.926/2019 (dispõe 
sobre Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas): atualizado até o Dec. no 10.555/2020; 
Novo Regimento Interno do STM: atualizado até 
ER no 1/2020.

Código de Trânsito Brasileiro
Organização: Equipe Rideel

Destaques da edição = CF: atualizada até EC 
no 108/2020; Res. do CONTRAN no 789/2020: 
consolida normas sobre o processo de forma-
ção de condutores de veículos automotores e 
elétricos; Res. do CONTRAN no 798/2020: dis-
põe sobre requisitos técnicos mínimos para a 
fiscalização da velocidade de veículos auto-
motores, elétricos, reboques e semirreboques; 
Res. do CONTRAN no 813/2020: regulamenta o 
transporte recreativo de passageiros.

Código Eleitoral
Organização: Luciana Nepomuceno

Destaques da edição = Código Eleitoral: atua-
lizado até a Lei no 13.877/2019; Lei das Elei-
ções: atualizado até a Lei no  13.878/2019; 
Lei dos Partidos Políticos: atualizada até a Lei 
no 13.877/2019.

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5855-5 
26a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5857-9 
26a edição

Código Penal
Organização: Ricardo Vergueiro Figueiredo

Destaques da edição = CP: atualizado até a 
Lei no 13.968/2019; Lei da Prisão Temporá-
ria: atualizada até a Lei no 13.869/2019; Lei 
dos Crimes de Lavagem de Dinheiro: atuali-
zada até a Lei no 13.974/2020; Lei Maria da 
Penha: atualizada até a Lei no 13.894/2019; 
Dec. no  9.926/2019 (Conselho Nacional de 
Políticas sobre Drogas); Lei no 13.819/2019 
(Política Nacional de Prevenção da Automuti-
lação e do Suicídio); Lei no 13.869/2019 (Lei 
do Abuso de Autoridade).

Código Tributário Nacional
Organização: Kiyoshi Harada

Destaques da edição = Lei no 13.885/2019 
(Estabelece critérios de distribuição dos valo-
res arrecadados com os leilões dos volumes 
excedentes ao limite); Lei no  13.874/2019 
(Declaração de Direitos de Liberdade Econô-
mica); Lei no 13.820/2019 (Relações financei-
ras entre a União e o Banco Central e sobre a 
carteira de títulos mantida pelo Banco Central 
do Brasil para fins de condução da política mo-
netária); LC no 167/2019 (Lei das Startups).

Consolidação das Leis 
do Trabalho
Organização:  Fabiano Coelho de Souza e  

Platon Teixeira de Azevedo 
Neto

Destaques da edição = Lei da Greve: atualizada 
até a Lei no 13.903/2019; Lei do FGTS: atua-
lizada até a Lei no 13.932/2019; Lei do PIS-
-PASEP: atualizada até a Lei no 13.932/2019; 
Lei no  13.874/2019 (Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica); Dec. no 9.978/2019 
(Dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e insti-
tui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP); 
Dec. no  10.060/2019 (Regulamenta a Lei 
no 6.019/1974, que dispõe sobre o trabalho 
temporário).

COLEÇÃO MAXILETRA – LETRAS GRANDES

De acordo com o 
Pacote Anticrime
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5863-0 
15a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5861-6 
15a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5862-3 
15a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8226-4 
28a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5860-9 
15a edição

Constituição da República 
Federativa do Brasil
Organização:  Alexandre Pereira Pinto 

Ormonde e Luiz Roberto 
Carboni Souza

Destaques da edição = CF: atualizada até a 
EC no 108/2020; Lei no 13.979/2020 (dis-
põe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do corona-
vírus): atualizada até a Lei no 14.065/2020.

COLEÇÃO MAXILETRA – LETRAS GRANDES

Legislação de Direito 
Administrativo
Organização: Anderson Jamil Abrahão

Destaques da edição = Estatuto dos Servidores 
Públicos: atualizado até a Lei no  13.846/2019; 
Lei da Improbidade Administrativa: atualizada 
até a Lei no 13.964/2019; Lei das Desapropria-
ções: atualizada até a Lei no  13.867/2019; Lei 
no 13.848/2019 (Lei Geral das Agências Regula-
doras); Lei no 13.869/2019 (Lei do Abuso de Auto-
ridade); Dec. no 10.024/2019 (Regulamenta a lici-
tação, na modalidade pregão, na forma eletrônica).

Legislação de Direito 
Ambiental
Organização: Luis Paulo Sirvinskas

Destaques da edição = Código Florestal: 
atualizado até a Lei no 13.887/2019; Lei da 
ANA: atualizada até a Lei no 13.848/2019; 
Lei da Improbidade Administrativa: atu-
alizada até a Lei no  13.964/2019; Lei 
da Política Agrícola: atualizada até a Lei 
no  13.901/2019; Lei da Política Nacional 
de Recursos Hídricos: atualizada até a Lei 
no 13.844/2019; Lei das Desapropriações: 
atualizada até a Lei no 13.867/2019; Lei do 
Parcelamento do Solo: atualizada até a Lei 
no 13.913/2019.

Legislação de Direito 
Internacional
Organização: Aziz Tuffi Saliba

Destaques da edição = Lei no 13.810/2019 
(Dispõe sobre o cumprimento de sanções im-
postas por resoluções do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas, incluída a indispo-
nibilidade de ativos de pessoas naturais e ju-
rídicas e de entidades, e a designação nacio-
nal de pessoas investigadas ou acusadas de 
terrorismo, de seu financiamento ou de atos 
a ele correlacionados); Dec. no 9.967/2019 
(Convenção Internacional para a Supressão 
de Atos de Terrorismo Nuclear).

Legislação de Direito Previdenciário
Organização:  Nilson Martins Lopes Júnior

Destaques da edição = Estatuto Nacional da ME e da EPP: atualizada até a LC no 169/2019; Lei 
da Super-Receita: atualizada até a Lei no 13.844/2019; Lei Orgânica da Assistência Social: atua-
lizada até a Lei no 13.846/2019; Lei dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores: 
atualizada até a Lei no 13.846/2019.

ESPECIFICAÇÕES
135 mm x 205 mm 
Capa flexível com 
espiral
978-65-573-8128-1 
12a edição

Em formato inovador! Facilita a exposição do lojista e permite a visualização pelo consumidor. 
Ideal para atender à obrigatoriedade de disponibilizar em todas as lojas de varejo.
O livro Código de Defesa do Consumidor atende à exigência da Lei no 12.291/2010, que tor-
na obrigatória a manutenção do exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabeleci-
mentos comerciais e de prestação de serviços.
Contém também a Constituição Federal.
A 12a edição está totalmente atualizada e reformulada.

Código de Defesa do Consumidor  +  Constituição Federal
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ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8208-0 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8212-7 
4a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8214-1 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8213-4 
6a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8215-8 
4a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8211-0 
4a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-85-339-5840-1 
4a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-85-339-5840-1 
4a edição

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-573-8209-7 
3a edição

CLT de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• CLT atualizada até a Lei no 13.877/2019.
• Índice Sistemático.
• Índice alfabético-remissivo.

CF de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• CF atualizada até a EC no 108/2020
• Índice Sistemático.
• Índice alfabético-remissivo.

CC de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• CC atualizado até a Lei no 14.030/2020.
• Índice Sistemático.
• Índice alfabético-remissivo.

CPC de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• CPC atualizado até a Lei no 13.894/2019.
• Índice Sistemático
• Índice alfabético-remissivo

CTB de Bolso
Organização: Equipe 
Rideel

•  CTB: atualizado até a Lei 
no 14.071/2020.

• Índice Sistemático.
•  Índice alfabético-re-

missivo.

CDC de Bolso
Organização: Equipe 
Rideel

• Índice Sistemático
•  Índice alfabético-re-

missivo

CTN de Bolso
Organização: Equipe 
Rideel

• Índice Sistemático
•  Índice alfabético-re-

missivo

CP de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• CP atualizado até a Lei no 14.110/2020.
• Índice Sistemático.
• Índice alfabético-remissivo.

CPP de Bolso
Organização: Equipe Rideel

• Atualizado com o Pacote Anticrime.
• Índice Sistemático
• Índice alfabético-remissivo

COLEÇÃO DE CÓDIGOS DE BOLSO
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LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5832-6 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8087-1 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8065-9 
12a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5835-7 
5a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8068-0 
2a edição

Reforma da Previdência 
Comentada – Artigo por Artigo
Autoras:  Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro e 

Pamela Ramos Quirino

Esta obra surge ante as mais importantes modificações 
previdenciárias constitucionais ocorridas desde 1998 e 
visa comentar a Reforma da Previdência Social aprova-
da pela EC no 103/2019 sob um viés prático. Tanto os 
segurados e os dependentes do RPGS como os servido-
res dos Regimes Próprios de Previdência, em especial 
os federais, são grandemente afetados pelas medidas 
que trazem enorme desconstitucionalização de futuras 
mudanças e que provocarão grande problema social aos 
idosos sem condições de empregabilidade, sem ofer-
tas suficientes no mercado de trabalho e sem a devida 
cobertura previdenciária, assim como aos pensionistas 
com pensões irrisórias, além da quase extinção da apo-
sentadoria especial. Sem sombra de dúvidas, este livro 
se tornará uma referência aos que buscam detectar as 
inconstitucionalidades da norma e será muito usado por 
advogados, magistrados, membros do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, bem como servidores das ins-
tituições previdenciárias e do Judiciário.

A Proteção à Família no Direito 
Previdenciário
Coordenação:  Juliana Ribeiro e  

Miguel Horvath Júnior

A obra A proteção à família no Direito Previdenciá-
rio aborda a relação do Direito Previdenciário e do 
Direito de Família perante as novas possibilidades 
de atuação no meio jurídico. Trata-se de um livro 
composto por 13 artigos jurídicos elaborados por 
profissionais atuantes e abrangendo temas impor-
tantes da seara previdenciária e familiar. O objetivo 
dos Coordenadores e Autores é a contribuição com 
a proteção da família, sendo o livro uma ferramen-
ta de difusão do conhecimento.

Direito Previdenciário
Autor: Miguel Horvath Júnior

A 12a edição da obra Direito Previdenciário com-
bina a utilização do rigor técnico exigido com uma 
linguagem simples e acessível aos estudiosos da 
graduação até a pós-graduação. É fonte de infor-
mações aos estudiosos, aplicadores e amantes 
do Direito Previdenciário. A obra aborda a evolu-
ção da proteção social sob as perspectivas mun-
dial e brasileira, fontes da seguridade social, in-
terpretação das leis de proteção social, princí-
pios constitucionais e doutrinários, conceito de 
seguridade social como direito fundamental so-
cial (analisando o conceito de previdência social), 
dentre outros temas atrelados à área previdenci-
ária. Trata-se de um importante instrumento de 
informações àqueles que buscam aprofundar as 
discussões sobre proteção social, em especial no 
tocante ao Direito Previdenciário.

Manual de Direito Previdenciário em Esquemas
Autora:  Juliana Ribeiro

A obra Manual de Direito previdenciário em esquemas retrata de forma simples e didática os meandros 
do Direito Previdenciário. Atualizada com a Reforma da Previdência (EC no 103/2019) visa conceder aos 
interessados na área previdenciária vasto conhecimento das matérias ligadas ao cotidiano administrati-
vo e judicial dessa tão aclamada seara do Direito.
Destaques:
• Atualizada com a Lei no 13.982/2020 (Lei do Auxílio Emergencial).
•  Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999) devidamente atualizado pelo Decreto 

no 10.410/2020.

Advocacia Previdenciária – Guia 
Prático de Atendimento
Autora: Juliana Ribeiro

A obra Advocacia Previdenciária – Guia Prático 
de Atendimento tem o escopo de fornecer ao ad-
vogado ou interessados no dia a dia da advoca-
cia previdenciária instrumentos simples e didá-
ticos para atendimento ao cliente, para a esco-
lha do melhor benefício ou pressupostos de um 
planejamento previdenciário. Já atualizada com 
os dispositivos da Reforma da Previdência, a obra 
fornecerá procedimentos práticos para auxiliar o 
militante na seara previdenciária.
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8092-5 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8109-0 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8181-6 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8182-3 
1a edição

Reforma Trabalhista na Prática
Autores: Cleize Kohls e Luiz Henrique Dutra

Este livro aborda a interpretação das alte-
rações legislativas trazidas pelas Reformas 
Trabalhistas à luz do posicionamento tanto 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) como 
também dos Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRTs) de todo o Brasil. Assim, conduz com 
segurança o leitor a uma visão prática de 
como essas reformas estão sendo recepcio-
nadas pelos Tribunais. É uma fonte de con-
sulta a estudantes e profissionais do Direito 
e do Processo do Trabalho.

Honorários Advocatícios na 
Justiça do Trabalho
Autor: Ricardo J. F. de Campos

A obra tem por objetivo analisar os honorários 
de sucumbência após a quebra de paradigma 
trazida pela Lei no 13.467/2017. Estruturada 
em 19 capítulos, escrita em linguagem sim-
ples e direta, mas sem deixar de observar a 
técnica processual, busca trazer sugestões 
para o pedido e a condenação ao pagamen-
to de honorários de sucumbência, tratando-
-os em vários aspectos de direito material e 
processual.

LGPD – Da Teoria à 
implementação nas Empresas
Autores:  Cleize Kohls, Luiz Henrique Dutra e 

Sandro Welter

Nesta obra, os autores buscaram identificar 
as premissas básicas da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) e ensaiaram contornos 
práticos de aplicação desse diploma legal. É 
um livro essencial para todos os estudantes, 
advogados, empresários e analistas de siste-
mas que desejam compreender algo a mais 
sobre a LGPD.

Jurisprudência do TST
Organização: Leticia Aidar e Fagner Sandes

Esta obra foi elaborada de forma cuidadosa 
para o estudante, concurseiro e profissional 
do Direito do Trabalho, que almeja pesquisar 
jurisprudência do Tribunal Superior do Traba-
lho, com a facilidade de ter as transcrições 
dos artigos da legislação em geral e jurispru-
dência dos tribunais, pertinentes a cada Sú-
mula, Orientação Jurisprudencial e Preceden-
te Normativo. É dividida por temas e contém 
também um índice detalhado. 

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5100-6 
2a edição

Reforma Trabalhista – Análise Comparativa e Crítica da Lei no 13.467/2017
Autores:  Antonio Umberto de Souza Júnior, Fabiano Coelho de Souza, Ney Maranhão e  

Platon Teixeira de Azevedo Neto

Comentar, com olhar profundo e crítico, as tantas alterações sofridas pela ordem legal de regulação 
do trabalho pelo advento da Lei no 13.467/2017, foi a missão a que se dedicaram autores magis-
trados de reconhecida qualificação e admirada experiência acadêmica. Neste livro nos é ofertada 
uma contribuição verdadeiramente fecunda para que compreendamos a extensão e a transversali-
dade das mudanças na CLT propagadas como reforma trabalhista ou, com maior apelo ideológico, 
como modernização das relações de trabalho. Os novos dispositivos são confrontados com o texto 
anterior da CLT e, topicamente, seguem-se comentários com densidade jurídica em que se des-
trinçam acertos e desatinos aparentemente cometidos pelo legislador. Posto o novo texto legislati-
vo, caberá agora dele extrair a norma jurídica, a partir da interpretação/aplicação que será objeto 
dos litígios que chegarão à Justiça Especializada.

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
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ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Capa dura
978-85-339-5823-4 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Brochura  
978-65-573-8218-9 
11a edição

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Brochura  
978-65-573-8219-6 
5a edição

Código Tributário Nacional Comentado
Autores:  Kiyoshi Harada e Marcelo Kiyoshi Harada

Esta obra comenta cada um dos artigos do Código Tributário Nacional em linguagem simples, clara e objetiva, 
à luz da melhor doutrina e da jurisprudência de nossos tribunais, caracterizada por um dinamismo muito inten-
so, nem sempre resultante de alteração legislativa. Conferiu-se à obra o caráter eminentemente pragmático, 
reunindo o maior número de informações úteis aos operadores do direito e detendo-se no exame de disposi-
tivos mais polêmicos, procurando buscar interpretações que se conformam com a ordem jurídica global. Ou-
trossim, estatutos jurídicos específicos que se destacam do Código Tributário Nacional, como a LC no 87/1996 
e a LC no 116/2003, que regem, no âmbito nacional, o ICMS e o ISS, respectivamente, também mereceram 
comentários em cada um de seus dispositivos. A LEF, Lei no 6.830/1980, mereceu comentários críticos artigo 
por artigo à luz da atual jurisprudência e do novo CPC. Finalmente, contém as Súmulas do STF e do STJ per-
tinentes ao ramo do Direito Tributário. Revisada, ampliada e atualizada.

CÓDIGOS COMENTADOS E COMPARADOS

Código de Processo Civil Anotado e Comentado
Coordenação: Luís Giampaulo Sarro, Luiz Henrique Volpe e Paulo Henrique Lucon

A obra que ora vem a lume representa um panorama legislativo-doutrinário-jurisprudencial do Código de 
Processo Civil de 2015. Buscou-se, nesse trabalho, trazer, de forma simultânea e de fácil manuseio, co-
mentários e artigos de diversos professores, mestres, doutores, desembargadores, juízes, procuradores da 
Fazenda Nacional, de Estados e de Municípios, defensor público, membros da AGU, advogados e outros es-
tudiosos do Direito, bem como enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, da Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e do Conselho da Justiça Federal, tudo à luz da lei 
processual mais recente.

Código Penal Comentado
Autor:  Guaracy Moreira Filho

O livro traz comentários precisos e pontuais aos artigos do Código Penal, com o objetivo de facilitar a inter-
pretação e a localização dos temas estudados, bem como de esclarecer as dúvidas mais frequentes em re-
lação ao Direito Penal. A vivência do autor como Delegado de Polícia enriquece a obra com exemplos práti-
cos e torna a linguagem clara e de fácil compreensão. O autor traz também comentários de leis penais es-
peciais, destacamos: 
• Código de Trânsito Brasileiro (Crimes de Trânsito);
• Estatuto do Desarmamento;
• Lei do Abuso de Autoridade;
• Lei dos Crimes Hediondos.

LEGISLAÇÃO14
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Novo Código Florestal: Comentado artigo por artigo, anotado e 
comparado com o Código Florestal de 1965
Autor: Vladimir Polízio Júnior

A obra aborda o Novo Código Florestal, comentado artigo por artigo, por vezes comparando-o 
com a legislação antiga, sempre com muitos exemplos para elucidar o significado das expres-
sões utilizadas, além de questões de Concursos e da OAB resolvidas e comentadas. É uma 
fonte confiável de consulta para todos aqueles que se preocupam com o meio ambiente e se 
importam com a preservação do verde.

CPC Comentado – artigo por artigo 
Autor:  Fernando Augusto De Vita Borges de Sales

O livro apresenta o Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo, com remissões à le-
gislação correlata e às súmulas dos Tribunais Superiores, além de outras anotações pertinen-
tes à disciplina, apoiado na experiência do autor de mais de 15 anos lecionando a matéria em 
sala de aula, em faculdades e cursos preparatórios para o Exame de Ordem e concursos públi-
cos. Ideal para quem quer entender as mudanças havidas no processo civil brasileiro, é indis-
pensável para quem está iniciando o estudo do direito processual civil. Obra indicada para os 
profissionais do direito, bem como para estudantes de graduação e pós-graduação na área de 
processo civil e para quem está estudando para concursos públicos e para o exame da OAB.

CÓDIGOS COMENTADOS E COMPARADOS

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Brochura  
978-85-339-3777-2
3_a edição

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Brochura  
978-85-339-5028-3
3a edição

DICIONÁRIOS

ESPECIFICAÇÕES
115 mm x 155 mm 
Brochura
978-65-5738-217-2
25a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-5738-216-5
24a edição

Dicionário Técnico Jurídico
Autor: Deocleciano Torrieri Guimarães
Atualizadora: Ana Claudia Schwenk dos Santos

Obra fundamental para a formação jurídica, traz amplo conteúdo rigorosamente atualiza-
do com verbetes que tratam de temas atuais, por exemplo, o Novo CPC e a Reforma Tra-
balhista, de maneira clara, coesa e simplificada. Conta com moderno projeto gráfico que 
facilita a pesquisa, agilizando a localização dos verbetes e otimizando o estudo. Os leito-
res contam com conteúdo adicional on-line gratuito, que traz: minimanual de monografia 
jurídica, dicionário de português, dicionário de expressões latinas e manual do novo acor-
do ortográfico da língua portuguesa. Indicada para estudantes, bacharéis, profissionais e 
todos os interessados na área jurídica. 

Dicionário Jurídico
Autor: Deocleciano Torrieri Guimarães
Atualizadora: Ana Claudia Schwenk dos Santos

Cada verbete foi criteriosamente elaborado para permitir consulta rápida e objetiva a infor-
mações completas e coesas, que auxiliam na compreensão dos termos jurídicos, aprimo-
rando o estudo e o aprendizado em Direito. Mesmo os assuntos mais complexos e contro-
versos são abordados de maneira clara e simplificada, tornando esta obra indicada para 
todos os interessados na área jurídica. Esta edição está completamente atualizada e con-
ta, inclusive, com verbetes sobre o Novo CPC e a Reforma Trabalhista.
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5837-1 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-85-339-5706-0 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8171-7 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8179-3 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
135 mm x 205 mm 
Brochura
978-85-339-5711-4 
2a edição

Aprova OAB
Autores:  Geancarlos Lacerda Prata e  

Vander Brusso da Silva

No APROVA OAB 1a FASE, as alternativas 
das questões são comentadas na sua ínte-
gra (certas e erradas) acompanhadas das 
respectivas justificativas para que o estu-
dante possa compreender as razões jurídicas 
e legais de cada uma das alternativas. Pro-
fessores renomados e experientes na pre-
paração para o Exame de Ordem, comen-
tários abrangentes e profundos no formato 
alternativa por alternativa dos últimos exa-
mes, índice temático facilitador para o es-
tudo e a qualidade editorial da Rideel. Esse 
é o Aprova OAB 1a Fase, a obra que falta-
va para você garantir a melhor preparação!

Ética na veia
Autor:  Leonardo Rizzolo Fetter

Nesta obra o autor trouxe um estudo rápido 
e conciso sobre a matéria que talvez seja de 
maior importância e relevância na prepara-
ção para a prova da OAB. Tem-se aqui um 
resumo que será uma ótima base para os 
examinandos da primeira fase da OAB, no 
que diz respeito à matéria Ética profissional.

Revisão Turbo
Autores:  Vários

Pensado para permitir a melhor revisão antes 
da prova da 1a Fase do Exame da OAB, o livro 
abrange todo o conteúdo dessa etapa do Exa-
me em volume único, de maneira sistematiza-
da e extremamente didática! Escrito por pro-
fessores especialistas na preparação de can-
didatos ao Exame de Ordem, traz doutrina ob-
jetiva e consistente, com questões para assi-
milar a teoria, além de quadros de “observa-
ções” dos pontos relevantes e mais cobrados 
nos exames, para que o examinando consiga 
pontuar melhor em cada disciplina e atinja os 
tão almejados 40 pontos.

Cronograma Passe na OAB
Autores:  Leonardo Castro e  

Marcelo Hugo da Rocha

Num único livro vocês têm a opção de es-
colher qual o projeto seguir diante das suas 
próprias possibilidades. As coordenadas es-
tão em todas as opções a partir do nosso 
know-how em preparar para prova da OAB 
desde 2005 em sala de aula, publicações, 
mentoria etc. A soma dos nossos esforços e 
especialidades tornaram este trabalho único.

Legislação da Advocacia
Autores:  Pedro Barretto e Rafael Barretto

Esta obra traz uma compilação da legislação da advocacia, integrando os diferentes diplomas nor-
mativos que a compõem, com remissões em cada diploma que o relaciona diretamente com os 
demais. Destacamos que o conhecimento integrado dos diplomas que integram a legislação da 
advocacia é imprescindível para aqueles que pretendem conhecer a disciplina, seja no âmbito de 
estudos de graduação, seja no âmbito de estudos para o Exame da OAB ou no âmbito de aplica-
ção prática na OAB.

EXAME DE ORDEM – 1a FASE

16 EXAME DE ORDEM
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CEISC

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8158-8 
6a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8154-0 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8156-4 
6a edição

ESPECIFICAÇÕES
180 mm x 260 mm 
Brochura
978-65-573-8157-1 
6a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8155-7 
3a edição

Vade Mecum Penal –  
Legislação Exame de Ordem
Organizador: Nidal Ahmad

Destaques da edição = CF: atualizada até a EC 
no 108/2020; CP: atualizado até a Lei no 13.968/2019; 
CPP: atualizado até a Lei no 13.964/2019; CTB: atu-
alizado até a Lei no 14.071/2020; Estatuto do De-
sarmamento: atualizado até a Lei no 13.964/2019; 
Lei Antidrogas: atualizada até a Lei no 13.964/2019; 
Lei da Identificação Criminal: atualizada até a Lei 
no 13.964/2019.

Vade Mecum Constitucional 
e Administrativo – Legislação 
Exame de Ordem 
Organizadores:  Caroline Müller Bitencourt, 

Felipe Dalenogare Alves, 
Franciele Letícia Kühl e Janriê 
Rodrigues Reck

Destaques da edição = CF: atualizada até a EC 
no 108/2020; Lei da Política Nacional de Mobilida-
de Urbana: atualizada até a Lei no 14.000/2020; Lei 
de Concessão e Permissão da Prestação dos Servi-
ços Públicos: atualizada até a Lei no 14.015/2020; 
Lei de Greve: atualizada até a Lei no 14.047/2020; 
Lei de Improbidade Administrativa: atualizada até a 
Lei no 13.964/2019.

Vade Mecum Tributário – Legislação Exame de Ordem
Organizador: Guilherme Pedrozo da Silva

Destaques da edição = CF: atualizada até a EC no 108/2020; CC: atualizado até a Lei no 14.030/2020; 
Lei da Responsabilidade Fiscal: atualizada até a LC no 173/2020; Lei Kandir – ICMS: atualizada até 
a LC no 171/2019; Lei no 13.988/2020: Lei da Transação Tributária; Lei no 13.999/2020 (Progra-
ma Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - PRONAMPE): atualizada 
até a Lei no 14.045/2020.

CLT Organizada –  
Legislação Exame de Ordem 
Organizadores:  Cleize Kohls e  

Luiz Henrique Menegon Dutra

Destaques da edição = CF: atualizada até a EC 
no  108/2020; Estatuto da OAB: atualizado até 
a Lei no  14.039/2020; Lei de Greve: atualiza-
da até a Lei no 14.047/2020; Lei dos Planos de 
Benefícios da Previdência Social: atualizada até 
a Lei no 14.020/2020; Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD: atualizada até a Lei 
no 14.010/2020.

Vade Mecum Civil e Empresarial –  
Legislação Exame de Ordem 
Organizadores:  Grace Kellen, Leonardo Rizzolo, 

Maitê Damé, Patrícia Strauss, 
Tatiane Kipper e Veridiana Maria

Destaques da edição = CF: atualizada até a EC 
no 108/2020; CC: atualizado até a Lei no 14.030/2020; 
CTB: atualizado até a Lei no 14.071/2020; Estatu-
to da Pessoa com Deficiência: atualizado até a Lei 
no 14.009/2020; Lei dos Juizados Especiais: atuali-
zada até a Lei no 13.994/2020; Lei no 14.010/2020 
(Regime Jurídico Emergencial Transitório).

Legislação Exame de Ordem 
Ser aprovado no Exame de Ordem é uma meta e um grande desafio na vida de todos os bacharéis em direito. Trata-se de 

certame reconhecidamente difícil e que exige preparo dos candidatos para que o êxito possa ser alcançado. A 2a Fase tem 
característica peculiar, que consiste na possibilidade de consulta à legislação seca durante a prova. Ter material confiável, 
atualizado e bem organizado é fundamental para obter sucesso nessa etapa. Sabendo disso, a Editora Rideel, empresa com 
mais de 49 anos de mercado e reconhecida atuação na publicação de legislação, desenvolveu esta coleção pensando espe-
cialmente na 2a Fase da OAB. Organizadas por professores com larga experiência na preparação de examinandos do Exame 
de Ordem, as obras foram elaboradas para trazer conteúdo preciso e na medida certa para a prova. Todos os requisitos do 
edital foram observados, bem como as últimas tendências do que tem sido cobrado pela banca examinadora para que ne-
nhuma norma crucial falte em momento tão importante.

De acordo com o 
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5882-1 
3a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8174-8 
3a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8173-1 
3a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5703-9 
1a edição

Direito Tributário –  
Teoria e Prática 
Autor: Guilherme Pedrozo da Silva

O livro aborda teoria, prática, questões gabaritadas, 
mapas mentais, estruturas e modelos de peças, a 
fim de que todos os examinandos em direito tribu-
tário possam estudar, revisar e, acima de tudo, ser 
aprovados na OAB. O objetivo deste trabalho é pro-
porcionar uma leitura agradável e didática, a fim 
de que possam revisar os principais e essenciais 
tópicos da matéria.

Direito do Trabalho –  
Teoria e Prática 
Autores: Cleize Kohls e Luiz Henrique Dutra

O livro contém:
•  DOUTRINA: Teoria completa da disciplina para reso-

lução e fundamentação das questões discursivas;
•  QUADROS “ATENÇÃO!”: Destaques objetivos e 

didáticos para os principais temas; 
•  MODELOS DE PEÇAS PRÁTICAS: Modelos es-

quemáticos de elaboração e fundamentação 
das peças;

•  QUESTÕES DISCURSIVAS: Questões pertinentes 
aos temas estudados, extraídas de exames ante-
riores, com os respectivos gabaritos e em confor-
midade com os critérios de avaliação da banca.

Direito Administrativo –  
Teoria e Prática 
Autor: Felipe Dalenogare Alves

A presente obra resulta do empenho realizado pelo 
autor ao longo do trabalho de preparação de exami-
nandos que buscam seu ingresso nos quadros da 
OAB. Nesta 3a edição, mantiveram-se a estrutura 
e o propósito das edições anteriores, realizando-
-se atualizações e revisões. Compreende: Estrutu-
ração de peças para treinamento; Quadros-resu-
mo; Questões com gabarito e padrão de resposta.

Direito Constitucional –  
Teoria e Prática 
Autores:  Caroline Müller Bitencourt e  

Janriê Rodrigues Reck

O livro contém:
•  DOUTRINA: Teoria completa para resolução e fun-

damentação das questões;
•  QUADROS “ATENÇÃO!”: Destaques objetivos e 

didáticos para os principais temas; 
•  MODELOS DE PEÇAS PRÁTICAS: Modelos es-

quemáticos de elaboração e fundamentação 
das peças;

•  QUESTÕES DISCURSIVAS: Questões extraídas de 
exames anteriores, com os respectivos gabari-
tos e em conformidade com os critérios de ava-
liação da banca.

CEISC

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8172-4 
3a edição

Direito Penal – Teoria e Prática 
Autor: Nidal Ahmad

Trata-se de uma obra voltada a contribuir na preparação para a 2a fase do Exame da OAB, mas sem des-
curar dos profissionais que já atuam no dia a dia forense na seara penal, valendo-se de abordagem clara 
e acessível dos temas propostos, notadamente em relação aos modelos de estruturação de peças. A obra 
foi dividida em três partes: a primeira parte é reservada às teses de direito material; a segunda guarda re-
lação com teses de direito processual; e a terceira é destinada às peças práticas, com matéria introdutória 
e modelos. Contém: doutrina, quadros esquemáticos, modelos de peças práticas e questões discursivas.

1ª e 2ª fases da OAB 
A Editora Rideel apresenta a Série 1a e 2a Fases da OAB, ideal para a preparação de candidatos à prova prático-profis-

sional do Exame de Ordem.
Os livros da Série, por meio dos mais completos recursos didáticos, compreendem todo o conteúdo doutrinário e as orien-

tações necessárias para que o leitor adquira todo o conhecimento da disciplina pela qual optou na 2a fase e desenvolva a fa-
cilidade e agilidade para resolução das questões discursivas e identificação e elaboração das peças que poderão ser exigi-
das nessa etapa da prova.

As obras dessa Série foram criteriosamente elaboradas e estruturadas, em conformidade com o edital e as mais recen-
tes tendências do Exame de Ordem, por especialistas nas respectivas áreas que possuem ampla experiência na preparação 
de examinandos da OAB.

De acordo com o 
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ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8178-6 
31a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8175-5
24a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8176-2 
23a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8177-9 
27a edição

ESPECIFICAÇÕES
160 mm x 230 mm 
Brochura
978-65-573-8220-2
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Capa dura
978-65-573-8136-6 
4a edição

Vade Mecum 
Trabalhista
Organizador:  André Luiz Paes 

de Almeida

Compõem a obra: CF, CLT, CC, 
CPC, Legislação Complementar 
selecionada e Súmulas dos Tri-
bunais Superiores.

Vade Mecum Penal
Organizador: Rogério Cury

Compõem a obra: CF, CP, CPP, 
legislação complementar cri-
teriosamente selecionada e 
Súmulas dos Tribunais Supe-
riores. 

Vade Mecum 
Administrativo e 
Constitucional
Organizador: Alexandre Mazza

Compõem a obra: CF, Emendas 
Constitucionais, CC, CPC e prin-
cipais normas de Direito Consti-
tucional e Direito Administrativo. 

Vade Mecum 
Tributário
Organizador: Alexandre Mazza

Compõem a obra: CF, CTN, Novo 
CPC, Legislação Complementar 
selecionada e Súmulas dos Tri-
bunais Superiores. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – RIDEEL – 2a FASE 

PB

Aprendendo Tributário
Autor: Pedro Barretto

A presente obra busca inserir o concursando nas dinâmicas de articulação do conteúdo do 
Direito Tributário. O livro contém: conceitos desenvolvidos e aliados com dicas para concur-
sos; condução do texto com aproximação ao leitor (texto em 1a pessoa); Análise do Direito 
Tributário sob o enfoque dos direitos humanos e fundamentais.

Vade Mecum da Aprovação em: Tributário,  
Constitucional e Administrativo
Organizadores: Pedro Barretto e Rafael Barretto

A obra inclui toda a Legislação e Vídeos Explicativos sobre as respectivas áreas (Tributário, 
Administrativo e Constitucional), abordando os principais conteúdos para sua aprovação na 
2a fase do Exame de OAB.

Esta Coleção foi concebida para trazer o máximo de normas específicas das principais áreas do direito. As obras são or-
ganizadas por professores renomados, que possuem larga experiência na preparação de alunos para o Exame de Ordem, e 
que, além disso, são especialistas nas matérias. Por não trazerem comentários ou nenhum outro tipo de conteúdo vedado pelo 
edital do Exame da OAB, todas as obras da coleção podem ser consultadas na 2a fase do certame, tornando-as fundamentais 
para que o examinando realize uma boa prova. Todos os títulos possuem atualização mensal gratuita pelo aplicativo da Rideel.

De acordo com o 
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ESTRATÉGIA 

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8159-5 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8160-1 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8162-5 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8161-8 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8163-2 
1a edição

CLT Estratégica
Organizadora: Priscila Ferreira

Destaques da edição: CF: atualizada até a EC no 108/2020; Lei da Participação nos Lucros e Re-
sultados: atualizada até a Lei no 14.020/2020; Lei de Greve: atualizada até a Lei no 14.047/2020; 
Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social: atualizada até a Lei no 14.020/2020; Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): atualizada até a Lei no 14.010/2020; Lei no 13.982/2020 
(Lei do Auxílio Emergencial): atualizada até a Lei no 14.075/2020.

Vade-mécum Constitucional e 
Administrativo
Organizadores: Diego Cerqueira e Igor Maciel

Destaques da edição: CF: atualizada até a 
EC no  108/2020; CC: atualizado até a Lei 
no 14.030/2020; Lei da Concessão e Permissão 
da Prestação de Serviços Públicos: atualizada até 
a Lei no 14.015/2020; Lei no 14.026/2020: Novo 
Marco Legal do Saneamento; Lei no 13.979/2020 
(Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronavírus): atualiza-
da até a Lei no 14.065/2020.

Vade-mécum Penal
Organizadores:  Cristiano Rodrigues e Ivan 

Marques

Destaques da edição: CF: atualizada até a 
EC no  108/2020; CP: atualizado até a Lei 
no  13.968/2019; CPP: atualizado até a Lei 
no  13.964/2019; Estatuto do Desarmamento: 
atualizado até a Lei no 13.964/2019; Lei Antidro-
gas: atualizada até a Lei no 13.964/2019; Lei da 
Improbidade Administrativa: atualizada até a Lei 
no 13.964/2019; Lei dos Crimes de Lavagem de 
Dinheiro: atualizada até a Lei no 13.974/2020.

Vade-mécum Civil e 
Empresarial
Organizadores:  Alessandro Sanchez e  

Paulo Sousa

Destaques da edição: CF: atualizada até a 
EC no  108/2020; CC: atualizado até a Lei 
no 14.030/2020; Lei das Sociedades por Ações: 
atualizada até a Lei no 14.030/2020; Lei dos Juiza-
dos Especiais: atualizada até a Lei no 13.994/2020; 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD: atualizada até a Lei no 14.010/2020; Lei 
no 13.966/2019: dispõe sobre o sistema de fran-
quia empresarial; Lei no  14.010/2020 (Regime 
Jurídico Emergencial Transitório).

Vade-mécum Tributário
Organizador: Rodrigo Martins

Destaques da edição: CF: atualizada até a 
EC no  108/2020; CC: atualizado até a Lei 
no  14.030/2020; Lei da Responsabilidade Fis-
cal: atualizada até a LC no  173/2020; Lei das 
Sociedades por Ações: atualizada até a Lei 
no 14.030/2020; Lei do ISS: atualizada até a LC 
no 175/2020; Lei dos Juizados Especiais: atualiza-
da até a Lei no 13.994/2020; Lei no 13.988/2020 
(Lei da Transação Tributária).

Vade-mécum Estratégia 
Elaborado pelos professores do corpo docente do Estratégia OAB, o conteúdo reflete a legislação que o aluno precisa para 

realizar a prova de 2a fase, com absoluta atenção aos parâmetros definidos no edital. Os volumes estão estruturados com 
a CF, códigos e legislação complementar na íntegra e em excertos relevantes para cada matéria. Consta ainda do conteúdo 
notas remissivas nos principais dispositivos legais, que auxiliam na correção de temas para consulta ágil, assertiva e segura 
dos enunciados normativos. As obras observam estritamente o edital FGV do Exame de Ordem de modo que podem ser con-
sultados durante a realização da prova prático-profissional. Não há no material qualquer conteúdo vedado pela banca exami-
nadora. Com diagramação agradável e recursos facilitadores de consulta, nossa Coleção será muito útil para a preparação e 
profícua para a realização da prova de 2a fase.
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EMPRESARIAL 

ALFIERO

CERS 

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8180-9 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8088-8 
5a edição

Direito Empresarial de Leve na Prática
Autora: Grace Kellen Corrêa de Freitas

“Para quem não conhece, o Empresarial de Leve é um método para aprender empresarial. Criado em ra-
zão das tantas dificuldades que encontrei para lecionar esse conteúdo e que foram sendo rompidas con-
forme eu ia conseguindo “entrar” no coração de quem gosta da minha metodologia. Eu divido o conteúdo 
em seis grandes partes: parte geral, societário, lei de recuperação e falência, títulos de crédito, contratos 
e propriedade industrial. Ao fazer isso, abarco todos os conteúdos. Não vejo razão para ampliar mais os 
tópicos, porque dentro desses é possível estudar o que compõe o Direito Empresarial. Para melhor for-
ma de estudo, o livro está dividido em direito material e direito processual, sendo que a estrutura tam-
bém é feita nas subdivisões acima mencionadas. As principais peças são estruturadas.”

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-85-339-5707-7 
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm 
Brochura
978-65-573-8089-5 
2a edição

Teoria e Prática de Processo Penal e Execução Penal
Autor: Aniello Aufiero

A obra de Aniello Miranda Aufiero, Teoria e Prática de Processo Penal, destinada à preparação para os 
Exames de Ordem, aborda, com precisão objetiva, os principais temas do Direito Processual Penal, por 
meio de uma percuciente leitura sistematizada do Código de Processo Penal. Amplia- se a relevância 
do livro, exatamente porque os Exames de Ordem têm se revelado como um dos métodos de avaliação 
para concursos, altamente comprometido com a qualidade das provas, semelhantemente às provas dos 
Concursos para as diferentes carreiras jurídicas. O presente livro encontra-se dividido de maneira clara, 
objetiva, mostrando-se devidamente minucioso em assuntos de extrema controvérsia dogmática. Final-
mente, suprindo uma importante lacuna na preparação dos bacharéis para o Exame de Ordem, o manu-
al define-se como uma obra de grande alcance prático, mas também como uma especial abertura para 
o aprendizado sistemático da mais moderna doutrina e da mais reconhecida jurisprudência de Direito 
Processual Penal. Por isso, este manual prático processual penal, com a sua edição, alcança o nível de 
tantas obras de especial alcance didático e pedagógico produzidas por professores colaboradores da 
Universidade Cândido Mendes que nos distinguiu para elaboração deste prefácio.

Manual de Direito Tributário
Autor: Rafael Antonietti Matthes

Resultado de quase uma década de atuação do autor Rafael Matthes como professor de Direito Tribu-
tário em cursos de graduação, especialização e preparatórios para Exame da Ordem e concursos pú-
blicos, este Manual de Direito Tributário agrega posicionamento doutrinário, legislativo, jurisprudencial e 
das principais bancas examinadoras, aliado à excelente didática.
Trata-se de obra fundamental na preparação teórica e prática dos alunos de graduação,que prestarão 
essa disciplina na 2a fase da OAB e concursos públicos que exijam o conteúdo no edital.
Ao final de cada capítulo, além de testes de múltipla escolha e de questões dissertativas, inclui os prin-
cipais tópicos jurisprudenciais, cuja Repercussão Geral foi reconhecida ou que foram decididos sob a 
sistemática de Recursos Repetitivos, e nas súmulas já editadas pelo STJ e pelo STF.

Lições Essenciais de Processo Civil
Autor: André Mota

Para um fácil entendimento, esta obra divide-se em três partes: Parte I (Jurisdição), Parte II (Ação) e Par-
te III (Processo). – Em cada parte, procuramos discorrer, de forma didática e objetiva, acerca dos temas 
de direito processual civil, buscando aliar, sempre que possível, a teoria aos exemplos práticos. Também 
seguimos uma ordem lógica de assuntos, a fim de facilitar a identificação, por parte do leitor, dos diver-
sos momentos vividos na relação processual. A exposição escrita, em forma de um roteiro articulado, 
possibilita uma assimilação mais rápida dos institutos processuais pelos estudantes da graduação que 
precisam desmistificar esse importante ramo do direito, bem como por aqueles que necessitam formar 
base necessária que viabilize a aprovação em concursos públicos.
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ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
978-85-339-4250-9
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
978-85-339-5885-2
7a edição

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
978-85-339-5888-3
8a edição

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
978-85-339-5886-9
7a edição

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
 978-85-339-5887-6
6a edição

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 297 mm 
Capa dura espiral
978-85-339-5889-0
7a edição

4Ps da OAB – Prática em 
Direito Administrativo
Autores:  Bruno Amaro Alves de Almeida e  

André Ravani

4Ps da OAB – Prática Tributária
Autor: Maurício Carlos Pichiliani

4Ps da OAB – Prática Penal
Autores:  Ana Paula de Pétta e  

Edilson Freire da Silva

4Ps da OAB – Prática 
Constitucional
Autores:  Alexandre Pereira Pinto Ormonde e  

Luiz Roberto Carboni Souza

4Ps da OAB – Prática Trabalhista
Autores:  Írley Aparecida Correia Prazeres e  

Márcia Santos Moreira

4Ps da OAB – Prática Civil
Autor: Sérgio Gabriel

SÉRIE 4PS DA OAB – 2a FASE 

O Exame de Ordem se tornou um desafio na vida dos acadêmicos e bacharéis em Direito, haja vista possuir 
um grau de complexidade semelhante ao de muitos concursos públicos, e, por tal razão, somente por meio 
de uma boa preparação pode-se alcançar a aprovação que tantos almejam, mas poucos atingem. Cientes da 
necessidade dos examinandos e após detida análise dos editais da banca organizadora, a Editora Rideel criou a 
coleção 4Ps da OAB. Trata-se de material didático, escrito com linguagem acessível por professores especialistas 
na preparação para o Exame de Ordem.

As obras trazem dicas de estudo, teoria básica de cada disciplina, modelos de peças e questões 
comentadas dos últimos Exames. Trazem, ainda, diversas peças com espaço de 150 linhas (padrão do 
exame), para que o leitor treine a resolução de peças práticas, como se estivesse no dia da prova. Trata-se de um 
guia completo e indispensável para sua preparação e aprovação no Exame da OAB.
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SÉRIE RIDEEL FLIX

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8186-1 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8190-8 
1a edição

Direito Constitucional
Autor: Daniel Sena

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

Direito Processual 
Penal
Autor: Aniello Aufiero

A Série Rideel Flix traz as principais dis-
ciplinas da graduação do Direito, bem 
como aquelas que mais são presen-
tes em editais de concursos públicos 
e para o Exame da OAB.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8187-8 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8191-5 
1a edição

Direito Empresarial
Autores: Hebert Vieira Durães e 
Marcelo Hugo da Rocha

A Série Rideel Flix traz as principais dis-
ciplinas da graduação do Direito, bem 
como aquelas que mais são presen-
tes em editais de concursos públicos 
e para o Exame da OAB.

Direito Processual do 
Trabalho
Autores: Cleize Kohls e Luiz 
Henrique Dutra

A Série Rideel Flix traz as principais dis-
ciplinas da graduação do Direito, bem 
como aquelas que mais são presen-
tes em editais de concursos públicos 
e para o Exame da OAB.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8188-5 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8192-2 
1a edição

Direito Penal
Autor: Leonardo Castro

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

Direito do Trabalho
Autora: Priscila Ferreira

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8189-2 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8193-9 
1a edição

Direito Processual Civil
Autores: Marcelo Hugo da Rocha, 
Rennan Faria Krüger Thamay e 
Vanderlei Garcia Junior

A Série Rideel Flix traz as principais dis-
ciplinas da graduação do Direito, bem 
como aquelas que mais são presen-
tes em editais de concursos públicos 
e para o Exame da OAB.

Direito Tributário
Autor: Guilherme Pedrozo da Silva

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8184-7 
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
978-65-573-8185-4 
1a edição

Direito Administrativo
Autor: Felipe Dalenogare Alves

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

Direito Civil
Autor: Vanderlei Garcia Junior

A Série Rideel Flix traz as principais 
disciplinas da graduação do Direi-
to, bem como aquelas que mais são 
presentes em editais de concursos 
públicos e para o Exame da OAB.

A Série Rideel Flix traz as principais disciplinas da graduação do Direito, bem como aquelas que mais são presentes em 
editais de concursos públicos e para o Exame da OAB. Com uma linguagem objetiva e direta, além da didática de sala de 
aula dos autores, todos professores renomados, apresenta os conceitos de forma clara e entendível, tudo o que o acadêmi-
co gostaria de ter.

Sem dar muitos spoilers, o texto é complementado com esquemas e quadros para facilitar a compreensão e fixar o con-
teúdo. É uma coleção moderna, com uma diagramação diferenciada e um formato leve, atendendo ao estudante de Direito e 
a todos aqueles que desejam aprender mais sobre esta ciência. Ademais, são 50 anos de experiência da Editora Rideel que 
validam a qualidade desta série.
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SÉRIE DIRETO E RETO

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

Direito Administrativo
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

Direito Civil
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

Direito Constitucional
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

Direito Empresarial
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégi-
cas e pensadas para que os candidatos aproveitem ao 
máximo e conquistem a sonhada aprovação.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

Ética
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

Direito Processual Civil
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégi-
cas e pensadas para que os candidatos aproveitem ao 
máximo e conquistem a sonhada aprovação.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

Direito Processual Penal
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

Direito Processual do Trabalho
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégi-
cas e pensadas para que os candidatos aproveitem ao 
máximo e conquistem a sonhada aprovação.

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura
1a edição

Direito do Trabalho
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégicas 
e pensadas para que os candidatos aproveitem ao máxi-
mo e conquistem a sonhada aprovação.

Direito Tributário
É com grande alegria que apresentamos esta coleção que 
reúne de forma objetiva, porém com profundidade, as ma-
térias cobradas no Exame da OAB. São obras estratégi-
cas e pensadas para que os candidatos aproveitem ao 
máximo e conquistem a sonhada aprovação.
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978-65-573-8248-6 
2a edição

Matemática
Autor: André Luiz 
Marguti

978-85-339-5869-2
2a edição

Física
Autores: Bruno Galelli 
Chieregatti e João de Sá 
Brasil Lima

978-85-339-5079-5
1a edição

Redação
Autor:  Adriano Paciello

978-85-339-4195-3
1a edição

Português
Autoras: Júlia Rodrigues 
e Benedicta Aparecida 
Costa dos Reis

978-85-339-4196-0
1a edição

Matemática 
Financeira
Autor: Giancarlo Aquila

978-65-573-8246-2 
2a edição

Biologia
Autores: Claudia de Oliveira 
Ayala e Larissa Fernandes de 
Carvalho

978-65-573-8249-3 
2a edição

Raciocínio Lógico
Autores: Bruno Galelli 
Chieregatti e João de Sá 
Brasil Lima

978-85-339-5875-3
2a edição

Química
Autores: Alexandre Eduardo 
de Souza da Silva e Erika 
Durigo

978-85-339-5871-5
2a edição

Geografia
Autores: Ananda 
Veduvoto, Letícia 
Veloso e Wagner Tadeu 
Pietropoli Morais

ESPECIFICAÇÕES
210 mm x 280 mm
Brochura
978-65-573-8250-9 
9a edição

Ficou Fácil Passar no Enem
Autores: Vários

A Editora Rideel apresenta mais uma obra que facilitará os estudos e o treino diário para ter su-
cesso no Enem. Com linguagem acessível, este livro da coleção contempla teoria simplificada 
de acordo com conteúdo programático exigido no edital, bem como as técnicas possíveis de es-
crita, englobando dissertação, narração e descrição, para que você aprenda a elaborar um texto 
coerente e coeso antes da realização da prova. Além disso, essa obra apresenta textos e exem-
plos práticos, a fim de que o leitor veja como não incorrer em equívocos banais e cruciais para 
atingir uma boa nota e garantir um bom desempenho na redação.

ENEM

MINIMANUAIS – ENEM, VESTIBULARES E CONCURSOS

ESPECIFICAÇÕES
120 mm x 170 mm 
Brochura 978-85-339-5873-9

2a edição
978-65-573-8247-9
2a edição

História
Autoras: Flávia Maria de 
Araújo Gonçalves e  
Silvia Helena de Araújo 
Bueno

Inglês
Autores: Alexandre 
Monteiro, Katiuska 
Waleska, Burgos Gener

Organizadores: Bruno Galelli 
Chieregatti e João de Sá 
Brasil Lima
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Ficou Fácil Gabaritar –  
Interpretação de Textos
Autor: Marcus Vinícius Knupp Barreto

Esta obra foi elaborada por professores com 
vasta experiência na preparação de candida-
tos para cargos públicos. Com uma didática 
agradável e facilitadora do aprendizado, apre-
senta resumos dos assuntos mais comumente 
encontrados em editais de concursos, seguidos 
de questões comentadas, extraídas de provas 
objetivas efetivamente aplicadas.

Novas Pegadinhas e Dicas de 
Estudo – Concursos Públicos
Autor:  Murilo Oliveira de Castro Coelho

Esta obra apresenta as vantagens da carreira 
pública, as diferenças entre cargo e função, os 
processos seletivos e os tipos de provas apli-
cados pelas principais bancas. Tudo organiza-
do e elaborado com dicas para você trilhar seu 
caminho e decidir qual carreira o levará à rea-
lização pessoal e profissional.

Ficou Fácil Gabaritar – 
Redação
Autor: Marcus Vinícius Knupp Barreto

O autor apresenta lições sobre assuntos que o can-
didato deve dominar, entre elas técnicas de escrita, 
que são fundamentais para quem precisa elaborar 
uma redação. Aborda a forma da linguagem culta, 
que é exigida em provas de redação e que difere to-
talmente da linguagem falada utilizada no dia a dia. 
Além disso, todas as questões apresentam ques-
tões comentadas, extraídas de provas já aplicadas 
pelas bancas examinadoras.

Novas Pegadinhas e Dicas de 
Estudo – Vestibulares e Enem
Autor:  Murilo Oliveira de Castro Coelho

Os desafios para alcançar o sonho de ingressar 
em uma universidade podem ser superados por 
meio de preparo e motivação. Foi pensando des-
sa maneira que preparamos um conteúdo idea-
lizado para incentivar o vestibulando, oferecen-
do dicas valiosas de como estudar para tornar 
esse sonho realidade.

Ficou Fácil Gabaritar –  
Língua Portuguesa
Autora:  Renata Donadon Fresneda Calil

A obra, como toda a coleção, foi elaborada por 
professores com vasta experiência na prepara-
ção de candidatos aos cargos oferecidos pelo 
poder público. O candidato conta com resumos 
valiosos da gramática da língua portuguesa para 
revisar rapidamente tudo o que estudou duran-
te o ensino regular, com dicas e exemplos de 
sua aplicação.

FICOU FÁCIL GABARITAR

NOVAS PEGADINHAS E DICAS DE ESTUDO

ESPECIFICAÇÕES
135 mm x 205 mm
Brochura
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1a edição

Dicas e Macetes – Descomplicando a Redação
Autor:  Jorge Luiz de Souza

Provavelmente, várias pessoas farão uso de crítica, pelo fato de esta obra facilitar a vida do concur-
seiro. Aqui, o candidato, ou simplesmente o apreciador da gramática, encontrará explicações sim-
ples e de fácil entendimento sobre questões e tópicos que nunca ficaram claros em sala de aula 
física ou virtual, pois como o nosso grande pedagogo Celso Antunes fala, “existem diferentes in-
teligências” e nem todos estão voltados para a DECOREBA da língua. Assim, levo-os a uma forma 
melhor e mais objetiva a respeito do melhor aprendizado sem complicação.

DICAS E MACETES

CONCURSOS26

MIOLO_CATALOGO_2021_OK.indd   26MIOLO_CATALOGO_2021_OK.indd   26 15/04/21   14:3715/04/21   14:37

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-3569-3
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-2523-6
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-3743-7
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-3570-9
2a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-2567-0
1a edição

ESPECIFICAÇÕES
170 mm x 240 mm
Brochura
978-85-339-3742-0
2a edição

Rapidinhas de Concursos – 
Informática
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

Com este livro, o candidato terá acesso à te-
oria básica da disciplina de Informática, que 
permitirá um aprendizado claro e fácil; na 
sequência, são dispostas questões das prin-
cipais bancas para identificar o progresso 
nos estudos.
Com o gabarito de todo o conteúdo ao final, 
o candidato poderá cronometrar o tempo que 
utiliza para responder à pergunta e averiguar 
seu resultado.

Rapidinhas de Concursos – 
Matemática
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

A obra apresenta um resumo da teoria da dis-
ciplina de Matemática de forma clara e fá-
cil; em seguida, são apresentadas questões 
de concursos para verificar o aprendizado.
Ao final do livro, o candidato encontra o gaba-
rito de todas as questões, permitindo avaliar 
seu conhecimento e direcionar seus estudos 
para matérias de maior dificuldade.

Rapidinhas de Concursos –  
Raciocínio Lógico
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

Preparar-se para um concurso exige estraté-
gia de estudo: comece vencendo matéria por 
matéria! Esta obra vai auxiliá-lo nos estudos 
de raciocínio lógico, pois apresenta um resu-
mo dessa teoria de forma simples e objetiva. 
Além disso, dispõe de questões de concur-
sos de diversas bancas para que você otimi-
ze seus estudos, dedicando tempo para as-
suntos em que encontrar mais dificuldade.

Rapidinhas de Concursos –  
Interpretação de Textos
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

É comum encontrar em editais dos mais va-
riados concursos públicos, a matéria de in-
terpretação de textos, que exige do candidato 
o entendimento e a compreensão dos textos 
apresentados na prova. Nessa obra, será dada 
grande relevância para a análise do conteúdo 
proposto, a identificação dos elementos con-
tidos e o significado das palavras, que serão 
determinantes para uma avaliação rápida 
e consequente acerto da questão proposta 
nos concursos.

Rapidinhas de Concursos –  
Língua Portuguesa
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

A prática da resolução de questões de concur-
sos anteriores proporciona muitas vantagens, 
entre elas conhecer de que forma a banca exa-
minadora trabalha nas provas.
Esta obra proporciona ao candidato identificar 
em quais assuntos precisa dedicar mais tem-
po de estudo, direcionando-o para matérias 
em que encontrar mais dificuldade.

Rapidinhas de Concursos – 
Atualidades
Autor: Murilo Oliveira de Castro Coelho

A incidência de questões de atualidades ou 
de conhecimentos gerais em provas de con-
cursos públicos está cada vez maior, obri-
gando o candidato a se manter informado 
sobre os fatos ocorridos até seis meses an-
tes da avaliação.
Reunimos questões de nível médio aborda-
das pelas principais bancas, com o objetivo 
de facilitar os estudos, o que fará a diferen-
ça na classificação.

RAPIDINHAS DE CONCURSOS 
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Gabaritado & Aprovado – Polícia Civil
Coordenação: Claudio Henrique e Renata Zanin

A Editora Rideel apresenta ao mundo dos concurseiros mais uma coleção para facilitar os estudos e o treino di-
ário para passar no concurso de sua escolha. A Coleção Gabaritado & Aprovado busca, em linguagem simples e 
objetiva, mas mantendo a qualidade das obras publicadas pela editora já reconhecida no mercado editorial, trazer 
obras de questões comentadas com provas específicas de cada carreira, permitindo o aprimoramento do estudo 
antes da realização da prova. Organizado por matérias, você estabelece seu planejamento de estudo; assim, al-
cançará um grande aproveitamento e, consequentemente, um melhor resultado. Preparar-se exige estratégia e, 
por isso, a presente obra inclui questões aplicadas especificamente em concursos realizados para ingresso nas 
mais diversas carreiras da Polícia Civil. Além de os autores fundamentarem a resposta do gabarito oficial por meio 
de legislação, doutrina e jurisprudência, em algumas questões eles usam o item “Preste Atenção” para dar di-
cas e indicativos para o aluno não cair em pegadinhas. Acredite, passar nos concursos dessa carreira é possível!

Doutrinas para Concursos – Polícia Civil
Coordenação: Claudio Henrique e Renata Zanin

Após o sucesso de vendas da obra Polícia Civil, da coleção Gabaritado & Aprovado, a Editora Rideel, reconhecida 
pela excelência de seus produtos, visando garantir uma preparação completa para os candidatos às carreiras da 
Polícia Civil, tem o prazer de apresentar a obra Doutrinas para concursos – Polícia Civil. Complementando a di-
dática reconhecida e comprovada dos autores, esta obra também traz o já conhecido item “Preste Atenção”, pre-
sente na obra Polícia Civil – Questões Comentadas, da coleção Gabaritado & Aprovado. Este recurso utilizado pe-
los professores fará toda a diferença nos seus estudos, pois nele os autores dão dicas importantíssimas para não 
cair nas pegadinhas das bancas examinadoras. Por trazer conteúdo na medida certa para uma boa preparação, 
abordar os principais temas já cobrados em provas anteriores e, também, por ser extremamente didática, temos 
certeza de que esta obra irá colaborar de maneira fundamental na sua aprovação.

Vade Mecum Concurso – Delegado Estadual
Organizadores:  Gustavo Bregalda Neves e Kheyder Loyola

A obra, elaborada por renomados professores de carreiras jurídicas, contém as principais doutrinas exigidas em 
concursos públicos para Delegado Estadual.
As disciplinas deste livro foram construídas de forma simplificada, com roteiros lógicos, quadros, tabelas, esque-
mas e alertas, ressaltando as alterações legislativas mais recentes.
Ideal para os concurseiros de todo o País que buscam o sonho de ser Delegado Estadual!

Vade Mecum Esquemas de Estudo – Doutrina 
Organizadores:  Gustavo Bregalda Neves e Kheyder Loyola

Trata-se de uma obra organizada pelos professores Kheyder Loyola e Gustavo Bregalda Neves, professores respeitados 
no meio forense e com históricos de dezenas de aprovações nos concursos públicos mais concorridos do Brasil. O li-
vro contém comentários dos dispositivos legais – artigos, parágrafos, incisos e alíneas – acompanhados das divergên-
cias doutrinárias e das posições dos tribunais. A presente obra serve para nortear a preparação dos alunos e candida-
tos aos mais variados concursos públicos.
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Tudo que Você Precisa Saber Sobre Delegado de Polícia,  
Lei Maria da Penha e Princípio da Insignificância
Autor: Thiago Garcia

A presente obra apresenta diversos temas especiais relacionados ao Delegado de Polícia, à Lei Ma-
ria da Penha e ao Princípio da Insignificância, partindo de um enfoque policial. 
Este conteúdo tem o condão de apresentar uma preparação diferenciada para os concurseiros, es-
tudantes e profissionais da área jurídica, tendo como base a lei, a doutrina e a jurisprudência, com 
intuito de colaborar na formação e ampliação dos conhecimentos jurídicos.

Nova Lei do Abuso de 
Autoridade Comentada Artigo 
por Artigo
Coordenação: Guaracy Moreira Filho

Trata-se de uma análise doutrinária aprofunda-
da e completa, no formato artigo por artigo, com 
vislumbres dos sistemas de abuso de autorida-
de em diversos países, e que traz um norte para 
todos os operadores do direito na aplicação da 
nova norma em âmbito nacional.

Estudos Avançados de Direito 
Militar
Coordenação: João Carlos Campanini

Estudos Avançados de Direito Militar pretende 
ser a obra mais completa já lançada na área, 
eis que reúne, em 50 artigos escritos por auto-
res renomados, temas relevantes para a área 
que vão de direito penal militar e processo pe-
nal militar a direito administrativo disciplinar mi-
litar, direito constitucional, direito penal, direito 
administrativo, direito comparado, direitos hu-
manos, direito internacional, direito previdenci-
ário militar, direito eleitoral, direito cível, direito 
de família e sucessões, direito digital, direitos 
remuneratórios, ética e prerrogativas profissio-
nais da advocacia, gestão de pessoas, história, 
oratória e argumentação jurídica, perícias cri-
minais e jornalismo investigativo.

Aulas de Legítima Defesa
Autor: Otaviano Moraes

“Escrevi este livro durante o período de iso-
lamento social determinado pela epidemia da 
Covid-19, que ainda permanece e não temos 
previsão segura de até quando. Sem a preten-
são de concorrer com as obras clássicas sobre 
a legítima defesa, que primam pelo aprofunda-
mento histórico do instituto, rigor científico no 
exame das normas legais que a disciplinam e 
na formulação das opiniões expostas, busquei 
escrevê-lo com objetividade, mas sem descurar 
do detalhamento dogmático essencial, pensan-
do nos alunos que frequentam os bancos das 
faculdades e, especialmente, naqueles que es-
tão em preparação para os concursos públicos 
das carreiras jurídicas.”

Liberdade e Medidas Cautelares 
Pessoais Diversas da Prisão
Coordenação: Rogério Cury e Willey Sucasas

A Constituição de 1988, de cunho eminente-
mente humanista, estabelece, entre outros va-
lores supremos, a dignidade, os direitos huma-
nos e a liberdade como elementos fundantes 
do Estado Democrático de Direito. Assim, mais 
que apresentar ciência de ordem técnico-jurí-
dica de elevada qualidade, a presente obra, no 
esteio da disseminação de inteligências, carre-
ga nítido conteúdo humanista e traz à reflexão 
importante dialética não só sobre as medidas 
cautelares penais, mas principalmente sobre a 
função de pacificação social do Poder Judiciário 
e sua inescusável vinculação ao Estado de Direi-
to que irradia da Constituição Cidadã.
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Concursos para EPCAr – Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar
Coordenador: Luiz Fernando de Lima Paulo

Destinado a candidatos com formação no ensino 
médio, interessados em atuar na aeronáutica. In-
clui questões comentadas dos principais concur-
sos para a EPCAr e teoria simplificada das disci-
plinas. Idade: não ter completado 18 anos até 31 
de dezembro do ano de inscrição para o concurso.

Concursos para EsPCEx – Escola 
Preparatória de Cadetes do 
Exército
Coordenador: Luiz Fernando de Lima Paulo

Para quem pretende ingressar na Academia Mi-
litar das Agulhas Negras, com formação no ensi-
no médio e não ter completado 22 anos até 31 
de dezembro do ano de inscrição para o concur-
so. Inclui questões comentadas dos principais 
concursos para a EsPCEx e teoria simplificada 
das disciplinas.
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Concursos para EEAR – Escola 
Especialista de Aeronáutica
Coordenador:  Luiz Fernando de Lima Paulo

Ideal para candidatos com formação no ensi-
no médio, interessados em atuar na Aeronáutica 
como Sargento, que tenham no mínimo 17 anos 
e no máximo 24 anos de idade até 31 de dezem-
bro do ano da matrícula. Inclui questões comen-
tadas dos principais concursos da EEAR e teoria 
simplificada das disciplinas.

Concursos para EsSA – Escola de 
Sargentos das Armas
Coordenador:  Luiz Fernando de Lima Paulo

Especialmente organizado e preparado para can-
didatos com formação no ensino médio, interessa-
dos em atuar no Exército Brasileiro como Sargen-
to, que tenham, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 
anos de idade, referenciados a 31 de dezembro do 
ano da matrícula. Inclui questões comentadas dos 
principais concursos da EsSA e teoria simplificada 
das disciplinas.

Passo a Passo Ilustrado – Sua Aprovação no Teste Físico
Autores:  Émerson Friano e Luiz Fernando de Lima Paulo

Cada capítulo aborda um tipo de teste físico exigido nos editais de concursos da segurança pública. 
É um guia interativo de estudo cujas fotos ilustram, passo a passo, como deve ser a correta execu-
ção do teste físico.
Ideal para estudantes que se preparam para os concursos das Polícias Civil, Militar, Técnico-Científi-
ca, Federal, Rodoviária Federal, Bombeiro, de Agente Penitenciário, Agente de Segurança do Metrô e 
das Forças Armadas.
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Profissão Nomeado
Autor: Felipe Medeiros

“Tente imaginar minha frustração! Eu não aguen-
tava mais estudar para provas e concursos e 
sempre ficar com aquela sensação de que estava 
faltando muito conteúdo para absorver. Eu sentia 
raiva, pois sabia que na próxima prova teria no-
vamente aquela sensação de pânico de não sa-
ber responder alguma questão, mas, por algum 
motivo, não conseguia cumprir as minhas metas 
de leitura… Nesse momento decidi que nunca 
mais passaria pela terrível experiência de per-
der tempo organizando uma rotina de estudos. 
Confesso que fiquei meio perdido, bateu aquela 
sensação de insegurança de pensar em desistir 
antes mesmo de começar.”

Existe Fórmula Mágica para 
Passar em Provas e Concursos? 
Autor: Rafael Barbosa

Este livro pretende conduzi-los a uma via-
gem teórica e prática orientando o estudo 
para qualquer concurso público que almeja-
rem. Tendo o Método 4.2 de Revisão em suas 
mãos, o leitor irá aprender a ganhar tempo 
no seu cotidiano para conseguir ater-se com 
mais qualidade aos estudos. É nesse sentido 
que o professor Rafael Barbosa vai ajudá-los 
a desenvolver meios para reduzir o estresse 
e a ansiedade, que são tão comuns aos con-
curseiros.

DICAS PARA CONCURSOS
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Manual de Direito Ambiental
Autor: Rafael Matthes

O presente manual agrega o contexto histórico com 
o conhecimento doutrinário e os mais variados pre-
cedentes jurisprudenciais, trazendo ao leitor um pa-
norama completo sobre os seguintes temas: evo-
lução do direito ambiental internacional e nacional, 
princípios e fontes do direito ambiental, meio am-
biente na Constituição Federal, Política Nacional de 
Meio Ambiente e Responsabilidade Ambiental. No 
último capítulo, testes de concursos públicos foram 
selecionados para treinamento.

Pensamento Crítico – O Poder 
da Lógica e da Argumentação
Autores: Walter A. Carnielli e Richard L. Epstein

Nas palavras dos autores: “O livro tem como públi-
co-alvo estudantes de todas as categorias, inclusi-
ve secundaristas e vestibulandos, profissionais de 
todas as especialidades que necessitem analisar, 
expor e criticar argumentos e qualquer pessoa in-
teressada na arte de argumentar. Os textos se ba-
seiam na linguagem coloquial, apresentando de for-
ma simples, mas rigorosa, os fundamentos do pen-
samento crítico”.
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Guia Essencial do Estudante de 
Direito
Autor: Erick Vinicius Machado

Descubra tudo o que não lhe contaram sobre a fa-
culdade de Direito! Saiba como aproveitar melhor os 
seus cinco anos na graduação em Direito e tire suas 
principais dúvidas sobre as profissões jurídicas mais 
visadas entre os estudantes. Escrito por Erick Vini-
cius Machado, fundador do @blogentendendodireito.
Prefácio de Marcelo Hugo da Rocha - Professor e 
escritor de mais de 80 livros jurídicos.

Manual de Processo do Trabalho
Autor:  Fernando Augusto De Vita Borges de Sales

O processo do trabalho, embora subordinado ao di-
reito processual, possui princípios, regras e normas 
que lhe são próprias, conferindo-lhe a autonomia de 
uma ciência própria dentro do universo do direito. 
Por isso a importância do seu estudo.Visando abor-
dar as diversas facetas do processo laboral, a pre-
sente obra está dividida em seis partes. Trata-se de 
um Manual que contribui para aqueles que estão ini-
ciando seus estudos na seara processual trabalhista.

NRs – Segurança e  
Medicina do Trabalho
Atualizador: Adalberto Mohai Szabó Júnior

A obra foi organizada com o propósito de reunir todas as 
Normas Regulamentadoras, Exercícios, Legislação Comple-
mentar que engloba Constituição Federal (excertos), CLT (ex-
certos) e normas, Súmulas dos Tribunais Superiores relacio-
nadas à matéria, além de Primeiros Socorros indicando os 
cuidados emergenciais nos casos de acidentes. Com nar-
rativa clara e precisa, todas as Normas Regulamentadoras 
e os Exercícios trazem comentários envolvendo os pontos 
mais discutidos da matéria de maneira a orientar e direcio-
nar melhor o estudo. Seu formato e projeto gráfico conju-
gam praticidade e comodidade, suprindo as necessidades 
do usuário com razoável economia de tempo e garantia de 
acesso ao melhor e mais atualizado conteúdo.
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Manual de Direito Penal –  
Parte Geral
Autor: Nidal Ahmad

O Manual de Direito Penal – Parte Geral, muito além 
de referência bibliográfica para alunos da graduação, 
serve de base para aqueles que estudam em busca 
da aprovação no exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil e concursos públicos, bem como é fonte 
de pesquisa para aqueles que atuam na advocacia 
criminal. A disposição dos capítulos é feita de forma 
clara, com o desiderato de proporcionar uma leitura 
articulada e estudo organizado.
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Manual de Direito do Trabalho
Autor: Pedro Henrique Benatto

O Manual de Direito do Trabalho apresenta sua pri-
meira edição, com a confiança dos leitores, com 
âmbito de ser reconhecido em locais acadêmicos e 
profissionais. O intuito é estar presente no cotidiano 
jurídico, seja nos escritórios de advocacia, seja nas 
salas de aula ou até mesmo no apoio para elabora-
ção de peças processuais.
Diante das alterações legislativas que ocorrem de 
forma acelerada, seu objetivo é contribuir e apoiar 
as pessoas para que atinjam seus direitos.
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Vade Mecum Administrativo e 
Constitucional
Autoras: Licínia Rossi e Tatiana Marcello

A obra contém a seleção dos principais diplomas 
normativos atrelados ao Direito Administrativo e ao 
Direito Constitucional. Conteúdo completo e atuali-
zado que atende tanto os examinandos da OAB e os 
concurseiros, já que as duas matérias são cobradas 
nos principais concursos públicos, como os profis-
sionais dessas áreas. Para facilitar a compreensão 
e estudo, este livro conta com materiais que facili-
tarão a vida dos estudantes e profissionais atuantes 
na seara administrativa e constitucional.
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É com enorme satisfação que apresentamos aos 
nossos estimados clientes o Catálogo 2021.

Viramos o ano e viramos mais uma página da nossa história.

Neste ano a Editora Rideel completa 50 anos de trajetória no mercado editorial.

E é com grande alegria que compartilhamos esse momento histórico com todos vocês.

Tudo começou no ano de 1971 pelo entusiasmo do Sr. Ítalo Amadio pelo Direito. 

Certo dia, esse entusiasta decidiu publicar o livro de Direito Romano, de autoria de seu 
professor de faculdade, e esse foi o primeiro de tantos outros livros que a Editora Rideel pro-
duziu e produz até os dias atuais. E sempre no propósito de oferecer o melhor e mais qualifi-
cado produto aos seus consumidores no ramo no Direito.

Como é sabido por todos vocês, a editora possui sua linha editorial direcionada aos 
livros jurídicos, vindo a intensificar esse direcionamento para as obras focadas em Concursos 
e OAB ao longo dos anos.

Com uma estrutura muito bem definida e a presença dos mais renomados autores na 
área do Direito, hoje podemos dizer, com enorme satisfação, que detemos a linha de produtos 
mais completa no mercado editorial.

Dividida em Série Vade Mecum, Coleção Maxiletras – Letras Grandes (um marco na 
nossa história), Coleção Códigos de Bolso, Legislação Previdenciária, Legislação Trabalhista, 
Código Comentados e Comparados, Dicionários dentre tantos outros produtos, todos pro-
duzidos em alta excelência de qualidade para atender, suprir e axiliar os nossos clientes no 
período mais importante de suas vidas: o dos estudos. 

Não podemos deixar de mencionar que a Rideel é reconhecida por seu vasto compên-
dio legistativo, o que resultou no mais completo e destacado produto de seu catálogo, o Vade 
Mecum. Sendo o primeiro deles denominado Vade Mecum Acadêmico de Direito seguido pe-
las versões Compacto e Universitário, dentre outros que se consolidaram no mercado.

Hoje, contamos também com as obras de importantes especialistas do Direito, dos 
mais conceituados cursos preparatórios para concursos e exames de ordem do país, poten-
cializando ainda mais o nosso conteúdo jurídico.

Por fim, uma novidade extremamente oportuna é que fechamos parcerias com algu-
mas das mais conhecidas plataformas digitais, as quais poderão auxiliar significativamente os 
nossos leitores.

Diante desta abordagem, convidamos o nosso leitor a comemorar conosco essa data 
tão especial e desfrutar dos nossos mais diversificados produtos, na assídua busca em apri-
morar os seus conhecimentos.

Agradecemos imensamente a confiança e preferência de sempre.
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LGPD – Da Teoria à 
implementação nas Empresas
Organização:  Cleize Kohls, Luiz Henrique Dutra e 

Sandro Welter

Sem sombra de dúvidas, o atual momento traz com 
ele a chegada de um novo movimento, ou seja, faz-
-se necessária a adaptação de todos, tendo em vista 
o anúncio da quarta revolução industrial – revolu-
ção digital 4.0. Assim, com a aprovação, no Brasil, 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), certa-
mente o primeiro passo foi concedido com a finali-
dade de buscar o equilíbrio entre a revolução digital 
4.0 e a privacidade dos dados pessoais dos players 
participantes do mercado econômico.

Nova Lei de Recuperação e 
Falência Empresarial
Autor: Hebert Vieira Durães

Estamos diante de uma nova lei de recuperação e 
falências? A Lei no 11.101/2005 foi ab-rogada (to-
talmente revogada)? A resposta é “sim” para a pri-
meira pergunta e “não” para a segunda. Na verdade, 
formalmente, estamos diante da “mesma lei” fali-
mentar e recuperacional publicada em 2005, sob o 
número 11.101. Contudo, derrogada (alterada, par-
cialmente revogada), com relevantes modificações 
implementadas pela nova lei (no 14.112) publicada 
no apagar das luzes de 2020.

A nova redação da Lei de 
Falência e de Recuperação: 
comentários práticos pelo viés 
do administrador judicial
Autores:  Cristiane Penning Pauli de Menezes, 

Francini Feversani e 
Guilherme Pereira Santos

A presente obra se faz relevante no atual cená-
rio, uma vez que a legislação brasileira que dis-
ciplina tais institutos é a Lei no 11.101/2005 – 
LRF, a qual teve substancial alteração dada pela 
Lei no 14.112/2020, sancionada em 24-12-2020.

Aspectos Polêmicos e Atuais do 
Direito Eleitoral
Organizadores:  Luciana Diniz Nepomuceno, 

Juliana Freitas e 
Marcelo Weick Pogliese

No campo do Direito Público brasileiro, a crise da 
COVID-19 desestabilizou diversos dogmas jurídicos. 
E, no Direito Eleitoral, exigiu dos doutrinadores, le-
gisladores e operadores jurídicos soluções criativas 
e inovadoras para compatibilizar a concretização das 
regras do jogo democrático, a partir do adiamento 
“cirúrgico” da data das eleições municipais, com os 
protocolos médicos e sanitários necessários para a 
preservação da saúde dos eleitores, políticos, ser-
vidores e voluntários da Justiça Eleitoral.

Aspectos Tributários da Lei de 
Falências
Autor: Kiyoshi Harada

Este livro, na parte 1, faz comentários genéricos 
dos dispositivos da Lei no 11.101, de 9-2-2005, 
conhecida como Nova Lei de Falências. Na parte 
2, promovemos comentários específicos voltados 
para os preceitos concernentes à matéria tributá-
ria. Assim, são objetos de comentários os arts. 6o, 
57, 68, 83, 141, II, e 146 da Lei no 11.101/2005, 
bem como as disposições pertinentes da LC no 
118, de 9-2-2005.

Liminar em Matéria Tributária
Autor: Kiyoshi Harada

A leitura da monografia sobre “liminar em matéria 
tributária”, trabalho com que o Prof. Kiyoshi Ha-
rada defendeu e alcançou, com nota máxima, o 
título de “mestre” em Direito, é útil ao processu-
alista e necessária ao tributarista. Escreve o autor 
atento aos fatos presentes, precisados e avaliados 
sob influência de valores sociais atuais. O livro, 
com didática científica, desenvolve-se comparti-
mentado em quatro capítulos. Em estilo agradá-
vel, foi redigida a monografia, com profundidade 
de conceitos e ensinamentos, com a marca da 
coragem de quem tem ideias avançadas.
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