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OBJETIVOS DO CURSO

O curso tem por objetivos o aprofundamento teórico-prático sobre as bases e pratica do Direito do
consumidor, a partir de sua sede constitucional, assim como o exame pormenorizado dos principais
institutos consagrados em direito nacional e estrangeiro sobre a matéria.
Na medida em que as relações de consumo assumem a tendência de massificação e
internacionalização, é ressaltada a repercussão econômica da sua regulação, inclusive sob a perspectiva do
direito internacional e do Mercosul.
Note-se, por fim, que das edições já realizadas do curso, observa-se intensa produção intelectual e
científica, por intermédio de livros publicados, bem como artigos publicados em revista de renome nacional
e internacional, em especial na Revista de Direito do Consumidor, publicada pela Editora Revista dos
Tribunais (SP), mais importante publicação da área no direito brasileiro e latino-americano.
Ao mesmo tempo, os docentes da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito
da UFRGS são reconhecidos nacional e internacionalmente pela excelência de sua produção acadêmica em
matéria de direito do consumidor, vindo seus docentes e pós-graduandos, a notabilizar-se pela publicação
de inúmeros trabalhos científicos sobre o tema no Brasil e no Exterior.
O oferecimento das novas edições do Curso de Especialização em Direito do Consumidor e Direitos
Fundamentais justifica-se pela manutenção do interesse e atualidade da matéria, com sensível crescimento
de demandas judiciais e extrajudiciais relativas ao direito do consumidor e a influência na sistemática da
responsabilidade por danos, contratos e no âmbito processual, cuja inter-relação com os demais sistemas
normativos tem ressaltado o destaque do direito do consumidor no direito brasileiro, inclusive em razão da
recente Atualização do Código de Defesa do Consumidor.
2

ESTRUTURA CURRICULAR

O curso será composto de 360 horas/aula distribuídas entre oito disciplinas jurídicas. As disciplinas
visam tanto balizar o conhecimento jurídico, quanto promover o planejamento, direção e avaliação do
ensino e da aprendizagem, bem como o estudo dos fundamentos metodológicos do Direito do Consumidor
e as técnicas metodológicas do ensino superior.
A avaliação dos especializandos será realizada ao final de cada disciplina, através de trabalhos, provas
e/ou estudos de casos, bem como pela elaboração de uma monografia orientada pelos professores
permanentes do curso, nas normas de redação de trabalho científico.
Prevista está a oportunidade de substituição da nota através de atividades voluntárias através convênios
existentes no curso, assim como no Sistema Nacional de defesa do Consumidor.
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As atividades voluntárias consistem na atuação dos especializandos em um dos órgãos parceiros do
curso de especialização em direito do consumidor da UFRGS, com a apresentação de um relatório ao final
das atividades, conforme as normas do curso.
As atividades poderão ser realizadas também nos seguintes projetos:
Projeto Piloto do Superendividamento (TJ/RS – AJURIS)
Coordenadora Karen Bertoncello
Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU-UFRGS) – G7 Direitos do Consumidor
Coordenadora Fabiana Prietos Peres
Carga horária mínima: 30 horas
Obrigatória apresentação de relatório descritivo das atividades, até a data da avaliação seguinte. O
relatório e o cumprimento da carga horária, conferido mediante assinatura do coordenador da atividade,
poderá substituir uma das avaliações de disciplinas, exceto a monografia de final de curso.
O certificado de especialista emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da
Reitoria, será concedido aos alunos que obtiverem 75% de frequência e conceito mínimo C, em todas as
avaliações – inclusive na monografia -, de acordo com os prazos da instituição.
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COMPOSIÇÃO CURRICULAR

Direitos Fundamentais, Direito Privado e Novos Direitos: 45 h/a
Síntese:
Direitos fundamentais e relações privadas:
Exame da eficácia das normas constitucionais nas relações entre particulares. Direitos
fundamentais na Constituição e sua eficácia. A norma constitucional de proteção do consumidor e
os deveres do Estado e dos particulares na sua implementação. Experiências de Direito
Comparado. O defesa do consumidor como direito subjetivo público e como princípio da ordem
econômica constitucional. O mandamento constitucional ao legislador e a origem do Código de
Defesa do Consumidor.
Novos Direitos: Direito do Consumidor e Direito Ambiental:
Evolução histórica dos direitos humanos. A renovação da teoria do direito. As gerações/dimensões
de direitos humanos e sua incorporação pelas constituições nacionais. O direito do consumidor e
sua proteção constitucional. Fundamentos do direito do consumidor. O direito ambiental e sua
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proteção constitucional Fundamentos do direito ambiental. Conexões entre o direito do
consumidor e o direito ambiental.
Direitos Humanos e Direito Internacional Contemporâneo:
Os instrumentos e métodos do direito internacional contemporâneo. Direito internacional de
proteção dos direitos humanos. A pessoa humana e sua proteção pelo direito internacional e pelo
direito interno. A dignidade da pessoa humana como princípio do direito internacional. Relação
entre direito interno e direito internacional no Brasil, de em face da ordem constitucional vigente.
Panorama do direito internacional na América e na Europa.
Proteção Contratual do Consumidor: 90 h/a
Síntese:
Cláusulas abusivas e proteção da confiança do consumidor. A responsabilidade contratual do
consumidor. Os vícios dos produtos e serviços e os deveres contratuais. Rescisão e/ou resolução
contratual e a proteção dos interesses legítimos do consumidor. Desequilíbrio contratual nas
relações de consumo. Inexecução contratual e proteção do consumidor. Espécies de contratos de
consumo e proteção do consumidor. Proteção do consumidor nos contratos de serviços.
Proteção contratual do consumidor II - Proteção contratual do consumidor. Metodologia do exame
de casos jurisprudenciais. Análise da jurisprudência dos Tribunais dos Estados e do STJ. A
aplicação pelo STJ e pelo STF da legislação de proteção do consumidor. Influências recíprocas
entre a doutrina e a jurisprudência em matéria de direito do consumidor. O direito do consumidor e
sua aplicação pela jurisprudência administrativa do CADE.
Responsabilidade Extracontratual e Contratual: 90 h/a
Síntese:
Fundamento da responsabilidade extracontratual no direito privado. A responsabilidade
extracontratual do fornecedor nos contratos de consumo. Os direitos básicos do consumidor à
saúde e à segurança e sua proteção legal, Responsabilidade civil pelo fato do produto ou do
serviço. Riscos do desenvolvimento e o CDC. Regras sobre responsabilidade extracontratual no
Código de Defesa do Consumidor e no novo Código Civil.
Direito do Consumidor e Internet: 30 h/a
Síntese:
Repercussão das novas tecnologias nas relações de consumo. Contratação eletrônica. Relações de
consumo por via eletrônica. Fases pré e pós-contratual na contratação eletrônica. Boa fé e
vulnerabilidade do consumidor na contratação via internet. Formação do contrato de consumo via
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internet. Responsabilidade civil do fornecedor nos contratos eletrônicos. Prova da contratação
eletrônica. Sigilo de dados e segurança do consumidor nas contratações eletrônicas.
Concorrência e Consumo: 30 h/a
Síntese:
Ordem constitucional econômica. Natureza e finalidade do direito econômico. A defesa da
concorrência e a proteção do consumidor. A defesa administrativa e judicial da concorrência no
Brasil. Regulação da atividade econômica. O modelo brasileiro. Regulação da atividade
econômica. Regulação da atividade econômica-financeira. Atividade bancária e financeira e o
Banco Central.
Proteção Administrativa do Consumidor: 30 h/a
Síntese:
A Administração pública e a defesa do consumidor. As atribuições legais do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor e o papel das agências reguladoras na proteção do consumidor. O SNDC e
a Política Nacional das Relações de Consumo. As agências reguladoras e a defesa do consumidor.
O exercício do poder de polícia administrativo e a defesa do consumidor. Discricionariedade
administrativa e defesa do consumidor. Função dos órgãos de defesa do consumidor no exercício
do poder de polícia. O poder regulamentar. O processo administrativo do consumidor. Sanções
administrativas.
Proteção Penal do Consumidor: 15 h/a
Síntese:
Direito Penal Econômico. Criminalização das práticas comerciais ilícitas. Repressão penal do
fornecedor. Crimes de consumo. Bens jurídicos tutelados. Crimes em espécie. Agravantes e
atenuantes dos crimes de consumo. Tutela penal econômica e imputação objetiva.
Processo Civil e Defesa do Consumidor: 30 h/a
Síntese:
Tutela dos interesses do consumidor em juízo. Direitos individuais homogêneos. Direitos coletivos
e direitos difusos. Tutela coletiva de direitos . Hipossufuciência e tutela do consumidor em juízo.
Ação civil pública. O papel do Ministério Público. Ônus da prova. Efetividade do processo judicial
de defesa do consumidor. Solidariedade da cadeia de fornecedores e sua repercussão no plano
processual.
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CORPO DOCENTE

Prof. Dr. Augusto Jaeger Junior
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3355594912939001)
Prof. Dr. Bruno Nubens Barbosa Miragem
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8514589656222447)
Prof. Dr. Carlos Eduardo Dieder Reverbel
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5637358524973663)
Prof. Dr. Cezar Saldanha Souza Junior
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1993302212701149)
Profa. Dra. Claudia Lima Marques
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9823041159237981)
Prof. Dr. Danilo Knijnik
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2458040210353272)
Prof. Dr. Fabiano Menke
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9991581768046029)
Prof. Dr. Fábio Costa Morosini
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3545195769262482)
Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8818051679585883)
Prof. Dr. Klaus Cohen Koplin
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3666869766409387)
Prof. Dr. Luis Renato Ferreira da Silva
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5119731037491289)
Prof. Dr. Rodrigo Valin de Oliveira
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2531498395879995)
Profa. Dra. Vanessa Chiari Gonçalves
(currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5367954669328395)
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CORPO DOCENTE CONVIDADO
Clarissa Costa de Lima
Claudio Bonatto
Fernanda Nunes Barbosa
Guilherme Martins
Paulo Valério dal Pai Moraes
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CRONOGRAMA

Inscrições: até 07 de março de 2014, exclusivamente pela internet
Entrega de documentos e pagamento da taxa de inscrição: 10 e 11 de março de 2014
Seleção: 12 de março de 2014
Divulgação: 14 de março de 2014 (na Secretaria do Curso e na internet)
Matrícula: 17 a 18 de março de 2014
Inicio das aulas: 21 de março de 2014
Período de realização: 2014 / 2015
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VAGAS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E INVESTIMENTO

Vagas oferecidas: 60 (54 para a comunidade em geral e 6 para a UFRGS)
Critério de seleção: Análise do Currículo
Investimento: Inscrição (R$ 100,00) / Matrícula (R$ 533,38) / Mensalidades (14 x R$ 533,33)
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REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSAS

As bolsas disponíveis para oferecimento ficam condicionadas à matricula de, no mínimo, 35 alunos
pagantes, nesta edição, de acordo com as modalidades expostas abaixo:
Bolsa antecipação
O aluno que optar por antecipar todos os pagamentos do curso, em uma única parcela, recebe desconto
de 10% sobre o valor das mensalidades.
Bolsa SNDC
Os membros efetivos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (PROCON, Defensoria Pública,
Delegacia do Consumidor) terão bolsas de 10%.
O desconto é valido somente até o vencimento de cada parcela, voltando ao valor habitual em caso de
atraso. O benefício será cancelado caso haja atraso reiterado por mais de 3 meses.
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DATA E LOCAL DAS AULAS

Dias das Aulas:
Sextas-feiras - tarde e noite:
Tarde (das 14h às 17h e 35min)
Noite (18h e 30min às 22h e 05min)
Eventuais sábados – manhã:
Manhã (das 8h e 30min às 12h e 05min)
Local das aulas:
Escola Superior da Magistratura – AJURIS (Rua Celeste Gobatto, 229 – Porto Alegre / RS)
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INSCRIÇÕES

Documentação:
Requerimento de inscrição (disponível na Secretaria do Curso e na internet)
Cópia do RG e do CPF e comprovante de residência
Cópia do diploma de graduação
Curriculum Vitae ou Curriculum Lattes
Uma foto 3 x 4
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (emitido na Secretaria do Curso)
Pré-Requisitos:
Bacharelado em Direito
Cursos a fins de nível superior (sujeito a aprovação da coordenação do curso).
Local: Secretaria do Curso.
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (cem reais) *O pagamento deverá ser efetuado na secretaria do curso.
Inscrição à Distância: Consultar a secretaria do curso.

Secretaria do curso - Faculdade de Direito / UFRGS (Campus Centro)
Av. João Pessoa, nº. 80
Salas: 12 e 13
Bairro Farroupilha
Porto Alegre / RS
Tel./Fax (51) 3308 4059
e-mail: consumidor@ufrgs.br
www.ufrgs.br/consumidor
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