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Apresentação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fundamentais para acadêmicos e operadores do Direito.

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

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

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

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

A Rideel disponibiliza gratuitamente as atualizações ocorridas no conteúdo das obras 

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

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

e‑mail sac@rideel.com.br.

O Editor
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Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências.

c	 Publicada no DOU de 12-9-1990, edição 
extra, e retificada no DOU de 10-1-2007.

c	 Esta Lei é conhecida como Código de De-
fesa do Consumidor – CDC.

c	 Lei no 12.291, de 20-7-2010, torna obri-
gatória a manutenção de exemplar deste 
Código nos estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços.

c	 Lei no 12.529, de 30-11-2011 (Lei do Sis-
tema Brasileiro de Defesa da Concorrên-
cia).

c	 Lei no 12.965, de 23-4-2014 (Marco Civil 
da Internet).

c	 Dec. no 2.181, de 20-3-1997, dispõe so-
bre a organização do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor – SNDC, e es-
tabelece normas gerais de aplicação das 
sanções administrativas previstas nesta 
Lei.

c	 Dec. no 5.903, de 20-9-2006, regulamen-
ta este Código, no que se refere às for-
mas de afixação de preços de produtos e 
serviços para o consumidor.

c	 Dec. no 6.523, de 31-7-2008, regulamen-
ta este Código para fixar normas gerais 
sobre o Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor – SAC por telefone, no âmbito 
dos fornecedores de serviços regulados 
pelo Poder Público Federal.

c	 Dec. no 7.962, de 15-3-2013, regulamen-
ta esta Lei para dispor sobre a contrata-
ção no comércio eletrônico.

c	 Port. do MJ no 2.014, de 13-10-2008, 
estabelece o tempo máximo para o con-
tato direto com o atendente e o horário 
de funcionamento no Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor – SAC.

c	 Súm. no 608 do STJ.
c	 Súm. no 2/2011 do CF – OAB.

TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o O presente Código estabelece 
normas de proteção e defesa do consumi‑
dor, de ordem pública e interesse social, 
nos termos dos artigos 5o, inciso XXXII, 
170, inciso V, da Constituição Federal e 
artigo 48 de suas Disposições Transitó‑
rias.
c	 Arts. 24, VIII, 150, § 5o, e 170, V, da CF.

Art. 2o Consumidor é toda pessoa física 
ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final.
c	 Arts. 17 e 29 deste Código.
c	 Súm. no 321 do STJ.

Parágrafo único. Equipara‑se a consu‑
midor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo 
nas relações de consumo.
c	 Art. 81, parágrafo único, deste Código.
c	 Súm. no 643 do STF.

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, nacional 
ou estrangeira, bem como os entes des‑
personalizados, que desenvolvem ativi‑
dades de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, 
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