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EMENTA
Relações Jurídicas entre as Pessoas. Caracterização das relações de consumo.
Proteção jurídica do cidadão. Inserção do direito do consumidor no ordenamento
jurídico brasileiro. A fase pós-contratual e a publicidade. Contratos de consumo.
Responsabilidade civil pelo fato e pelo vício. Tecnologia e informações para o
consumo. Bancos de dados de cadastros a consumidores. Ações civis, penais e
administrativas em matéria de Direito Privado do consumidor. Estratégias
processuais civis individuais e coletivas.
OBJETIVO GERAL
Analisar o direito contratual sob a ótica da principiologia contratual
contemporânea.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender o conceito de principiologia contratual contemporânea;
Problematizar a relação como totalidade e como processo;
Abordar a proteção do consumidor diante do contato social e da força obrigatória
da oferta;
Analisar contratos de adesão, as cláusulas abusivas e as práticas abusivas;
Discutir a proteção do consumidor na fase pós-contratual e banco de dados de
cadastros de consumidores e de fornecedores.
Analisar a responsabilidade pelo fato e vício do produto e do serviço.
Identificar ações civis, penais e administrativas em matéria de Direito Privado;
Refletir sobre estratégias processuais civis individuais e coletivas face ao
compromisso de ajustamento de conduta.
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