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EMENTA 

Direito do Consumidor: O consumidor. Direitos básicos. A relação de consumo. Orientação ao 
Consumidor. Direito das relações de consumo: o consumidor, fornecedor, produto e serviço; 
direitos básicos do consumidor; da qualidade dos produtos e serviços e da prevenção e 
reparação de danos. Proteção à saúde e segurança. Responsabilidade do fornecedor pelo 
produto e pelo serviço: dano-prevenção e reparação; vício – prevenção e reparação; prescrição e 
decadência. Desconsideração da personalidade jurídica; das práticas comerciais. Oferta. 
Publicidade. Práticas abusivas; da proteção contratual. Contratos de adesão. Das sanções 
administrativas; da defesa do consumidor em juízo. Ações coletivas. Processo civil do 
consumidor. 

 
OBJETIVOS 

Discutir acerca da sociedade contemporânea, marcada pela produção e consumo em massa. 
Analisar os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor, bem como os 
principais aspectos atinentes à  legislação vigente. Identificar os tratamento dado ao consumidor 
no ordenamento jurídico brasileiro e a estrutura do sistema de proteção ao consumidor, previsto 
pelo CDC. 

 
 

METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu conteúdo 
e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades com emprego 
de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, debates e 
exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e jurisprudência. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1 – A Sociedade de Consumo do Século XXI  
1.1) A evolução do direito privado: a sociedade do consumo e  da produção em massa  
1.2) Do modelo clássico de contrato aos contratos de consumo  
1.3) Antecedentes históricos da proteção do consumidor: do cenário internacional ao direito 
interno  
1.4) Princípios norteadores das relações de consumo, sob inspiração constitucional  
1.5) Diretrizes gerais do CDC  
 
2 – O Código de Defesa do Consumidor  
2.1) Conceitos básicos do CDC 
2.2) Política Nacional das Relações de Consumo – noções gerais 
2.3) Direitos básicos do consumidor   
2.4) Qualidade de produtos e serviços 
2.5) Prevenção e reparação de danos 
2.6) Desconsideração da personalidade jurídica 
 
3 – Práticas Comerciais e Proteção Contratual  
3.1) Oferta e publicidade 



 
 
3.2) Práticas abusivas 
3.3) Formação do contrato 
3.4) Contratos de adesão 
3.5) Cláusulas abusivas 
 
4 – Esferas de Responsabilização e os procedimentos no código de defesa do consumidor  
4.1) Sanções administrativas – aspectos gerais 
4.2) Infrações penais 
4.3) Responsabilidade civil no CDC 
4.4) Defesa do consumidor em Juízo 
 
5 – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
5.1) Esferas de competência 
5.2) Órgãos de defesa do consumidor 
 
6 – Convenção Coletiva de Consumo 
6.1) Conceito 
6.2) Requisitos e condições de processabilidade 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Uso de transparências e datashow, para sistematizar e melhor ilustrar o conhecimento a ser 
transmitido; 

Realização de pequenos trabalhos, individualmente ou em grupo, para exposição e/ou 
discussão oral em classe, assim incentivando a participação ativa dos discentes no curso, 
bem como o desenvolvimento de senso crítico a respeito da matéria. 

 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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