
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

 

Relações de Consumo 
Aspectos Materiais e 

Processuais 
 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 
 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 
 

Dr. Marcelo Fortuna é juiz de Direito. Formado pela Puc/SP. Mestre e Doutorando em Direito 

pela PUC/SP. Foi Promotor de Justiça. Coordenador acadêmico do Curso Carreiras Jurídicas. 

 

 

 

 

 

"Muitos saem da faculdade compreendendo erroneamente o que 

é a exigência de especialização de um profissional. Acreditam que 

conhecer o direito privado material seria suficiente para se 

destacar no mercado de trabalho. O erro se encontra nesse 

ilegítimo pré-conceito.” Prof. Marcelo Fortuna 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

OBJETIVO GERAL: ser um curso diferenciado, apresentando aos alunos temas contemporâneos 

e relevantes que verdadeiramente impliquem em um diferencial no mercado de trabalho e que 

são constantes na prática forense. Pretendemos acabar com sua mesmice e te colocar no mundo 

real do direito, para que você evolua na carreira.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofertar aos alunos o que há de mais recente e atual nas doutrinas 

jurídicas, em especial, a partir de teses recentes que propiciem uma visão contemporânea dos 

temas que mais repercutem na vida social e são levados aos Tribunais. Desenvolver 

competências dos profissionais, trabalhando com case law, visando construir não só um 

conhecimento seguro, mas principalmente um conhecimento que permita uma evolução e um 

upgrade na carreira. Aproximar o aluno do exercício concreto do raciocínio jurídico, para que a 

sala de aula se transforme em verdadeiro palco de aprendizagem e conhecimento jurídico, 

permitindo ao aluno a formação de um background seguro para a sua atuação judicial. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área do Direito ou 

áreas correlatas. 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 
 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. O Proordem desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 



 

 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Estudo 

das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como o Direito está e 

continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças promovidas pela 4ª 

Revolução Industrial. Cenários para a próxima década e impactos na área e no perfil dos 

profissionais. 

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

CONTEÚDO ESPECIFICO 

• Tutela processual e direitos fundamentais: o novo modelo de processo e a tutela dos direitos. 

Conceitos Básicos do novo modelo de processo CASE LAW: NULIDADE DE ALGIBEIRA - RESP 

1372802-RJ Min. Paulo de Tarso Sanseverino – informativo 539 – STJ 3ª Turma; 

• Judicialização das relações sociais: litígios individuais e coletivos: uma nova visão do processo 

como prática normativa; especialização dos procedimentos: Tutelas inibitória e da cessão do 

ilícito. procedures maker judge. Cláusula geral de negócio processual CASE LAW – 1) negócio 



 

processual: STJ RESP 1738656/RJ e STJ Resp 1738656/RJ 2) conversão de ação possessória de 

oficio para ação indenizatória. REsp 1442440 / AC RECURSO ESPECIAL 2014/0058286-4; 

• O Conceito de Direito Difuso, coletivo, individual homogêneo e a nova conceituação dos litígios 

coletivos. Case law: STF RE 163.231-3; STJ Resp 823063/PR; 

• A atividade probatória: a inversão do ônus da prova e a teoria da carga dinâmica: uma 

necessária postura proativa do advogado, como reduzir os vieses de julgamento: Pensar rápido 

e pensar devagar. “nudge” para tomadas de decisões. A inferência abdutiva como método de 

convencimento judicial. Case law: Questões práticas relevantes. REsp 1478173 / RS; 

• A atividade probatória: provas em espécie: a prova pericial e testemunhal. Ata notarial, 

gravações telefônicas e contratos orais Case law: Prova empresada para processo civil de 

interceptação telefônica criminal REsp 1780715 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0233406-0; 

• Tutelas provisórias e efetivação dos direitos do Consumidor / Fornecedor / Empresário; 

• Tutela antecipada antecedente e estabilização dos Efeitos: a funcionalidade da técnica na 

prática. Case law – a questão dos prazos para recorrer e aditar - REsp 1766376 / TO RECURSO 

ESPECIAL 2018/0148978-8. Contestação e eficácia para evitar a estabilização REsp 1760966 / SP 

RECURSO ESPECIAL 2018/0145271-6; 

• Tutela provisória em sede Recursal – Ou como obter efeito suspensivo ou ativo em recursos; 

• A atuação em sede Recursal: Quando e Como recorrer. As sentenças irrecorríveis, sentenças 

parcialmente recorríveis. Técnicas de argumentação recursal: a distinção, a superação e as 

razões que justificam o pleito. A postura do relator diante da nova tendencia de vinculação de 

temas Case law: a questão da fundamentação do juiz: MS 21315-DF info 585; 

• Teoria Geral dos Recursos. Apelação e o sistema do único juízo de conhecimento, Agravo e a 

tese firmada no STJ sobre a taxatividade mitigada. Embargos de declaração e como não obter 

uma decisão contrária punitiva (multa)  Case law: Recursos Especiais 1.696.396/MT e 

1.704.520/MT, (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018); 

• A Atuação do Profissional moderno nas Cortes Superiores – STF e STJ; 

• Teoria do Precedente Judicial – dinâmica na defesa do Consumidor, fornecedor e empresário; 

• IRDR / IAC / Recurso Especial Repetitivo. Case law – microssistema de demandas repetitivas 

(REsp 1846109/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, 

DJe 13/12/2019); 

• O Efeito Vinculantes dos Recursos Extraordinários com repercussão  Geral e dos recursos 

especiais repetitivos: um incremento e uma adaptação ao novo modelo de judicial review. Case 

Law: Rcl 4374 / PE – PERNAMBUCO RECLAMAÇÃO Relator(a): Min. GILMAR MENDES 

Julgamento: 18/04/2013 Publicação: 04/09/2013 Órgão julgador: Tribunal Pleno; 



 

• Satisfazendo os Direitos dos Clientes – Cumprimento de sentença e técnicas de satisfação. 

Case law: AgInt no REsp 1592597 / PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0083836-

9; 

• Ainda Cumprimento de sentença – os sistemas judiciais de bloqueio de bens e restrição de 

direitos: Bacenjud, renajud, Arisp Siel, Central nacional de indisponibilidade de bens, INfojud e 

Serajud e sisbajud; 

• A defesa do cliente no Cumprimento de sentença e na execução: Formas de preservação de 

patrimônio. Case law: a questão da retenção de passaporte REsp 1894170 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2020/0126951-0; 

• A Ação Monitória e tutela de cobrança do fornecedor. Case law: STJ AREsp 1313801/MG; 

• Embargos de Terceiro: Foco na Fraude à Execução. CASE LAW REsp 1758858 / SP RECURSO 

ESPECIAL 2017/0206709-9 Protesto e cabimento de Embargos de Terceiros; 

• A virada da coletivização do Processo: Especificidades da tutela coletiva: da inicial à coisa 

julgada: A importância da compreensão do advogado na dinâmica do Processo Coletivo – a 

defesa individual de temas sedimentados em processos coletivos: Amplitude dos efeitos STJ 

corte Especial – EREsp 1134957 /SP; 

• Execução Coletiva – Planos Econômicos, atuação amplificada, advocacia predatória; 

• As relações Privadas na pós-modernidade: o diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor 

e o Código Civil. Conceitos básicos do novo sujeito de direito – do cidadão ao consumidor. O 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR como epicentro de direitos aos vulneráveis nas relação 

de consumo: normas de ordem pública e interesse social. Case law: Recurso Especial Repetitivo: 

1061530/RS Diálogo das fontes – REsp 1060515/DF; 

• Consumidor, Fornecedor e Empresário: nem tão próximos e nem tão separados – delimitando 

os regimes jurídicos. Produto/ Serviço. Hipóteses de incidência do CDC. Case law – teoria 

finalista aprofundada / consumidor intermediário e vulnerabilidade STJ 1195642/RJ A 

hipervulnerabilidade STJ: 931513/RS; 

• Um diálogo na relação complexa – consumidor – fornecedor: Revisitando os direitos do 

consumidor com base na exigência dos seus deveres. Lesão e teoria da base objetiva do negócio 

jurídico. Case law: STF – RE com repercussão geral 636.331/RJ – Convenção  de Varsóvia x CDC. 

• PRINCÍPIO E REGRAS: A boa-fé objetiva como pilar de sustentação do novo sistema privado: 

um olhar para o futuro a partir das práticas judiciais: Supressio, surrectio e venire contra factum 

próprio. Case law – Duty mitigate the loss – Resp 758518/PR e contratos relacionais/ cativos de 

longa duração Resp 1073595/MG; 

• Teoria da Qualidade e teoria do vício como substitutas da teoria da responsabilidade no 

mercado de consumo. Case law - REsp 1288008 / MG – Comerciante atingido por explosão de 



 

garrafa. Case law – Teoria da Perda de uma chance Falha na coleta de células troncos – STJ REsp 

1291247; 

• Teoria da Qualidade e teoria do vício como substitutas da teoria da responsabilidade no 

mercado de consumo. Case law – a questão da solidariedade: exemplos: cooperativa que 

mantém plano de saúde – Resp  309760. Resp 866371 – responsabilidade solidária das 

operadoras por erro médico; Locadora de veiculo e locatário – STJ Resp 1354332/SP; 

• A oferta e a publicidade – a formação dos contratos de adesão. Ou porque o advogado deve 

atuar em todas as fases contratuais. Repercussões processuais.; 

• Cláusulas abusivas por parte do fornecedor (em abstrato) e como o consumidor começa a 

perder credibilidade em juízo. Os Cadastros de inadimplentes. Banco de Dados. Proteção. CASE 

LAW - STJ – Resp 1376550/RS – cláusula de reajuste de seguro de vida por faixa etária; 

• O dano moral. Temas centrais e sua fixação: o problema da discricionariedade e como o direito 

é (mas não deveria ser) uma questão de sorte. Case law – STJ 1644405 – corpo estranho em 

alimentos STJ 844.736 – spam erótico a internauta, STJ Resp 981583 – a duvidosa questão da 

recusa de pagamento por meio de cheque. STJ Resp 1573859/SP saque criminoso e dano moral 

presumido, STJ Resp 1584465/MG e Agint no AREsp 1327979/SP atraso em voo e atraso em 

entrega de móveis; 

• Contratos Bancários: Conceitos e espécies: Case law: AgInt no AgInt no REsp 1861293 / SP 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E REsp 1835598 / SP RECURSO 

ESPECIAL 2019/0256855-3 Alienação fiduciária e venda extrajudicial de bens; 

• Contratos Bancários e teses revisionais: quando vale a pena buscar tutela jurisdicional. Teoria 

da imprevisão x teoria da base objetiva do negócio jurídico Case Law: análise das principais teses 

do STJ sobre: Juros, capitalização, tabela price, tarifas; 

• Lei Geral de Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais e as tutelas processuais 

adequadas; 

• Lei Geral de Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais e as tutelas processuais 

adequadas; 

• Judicialização da Saúde: a questão da cobertura dos Planos de Saúde: levando o CDC a sério 

ou a sobreposição das normas da ANS Case law: Essencial: AgInt no AREsp 1619479 / SP AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0343879-0 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140); 

• Fake News, Narrativas, Hate speech: a responsabilidade dos sites e plataformas pelos 

comentários de usuários.  Incidência do Código Civil em diálogo com a Legislação especial. 

Técnicas de inibição de condutas; 



 

• Os litígios pré-processuais, justiça multiportas, formas de atuação nas conciliações 

preparatórias e judiciais. Case law REsp 1769949/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 02/10/2020; 

• O Sistema do Juizado Especial Cível na defesa do Consumidor. Competência, audiência Uma, 

inversão do  ônus da prova, perícia. Case Law: análise dos principais enunciados do Fonaje; 

• Recuperação judicial e Falência do fornecedor/prestador de serviços: o reflexo nos processos 

de conhecimento em curso e nas execuções; 

• Consumidores e o serviço público: falha na prestação de serviço hospitalar, defeito do 

fornecimento de energia e responsabilidade das concessionarias por acidente em rodovia. 

Case law: REsp Repetitivo:1412433/RS – a questão do corte de energia e fraude no medidor; 

• Erro médico e prestação de serviço: a verificação de erro médico, a análise de todo o 

conglomerado de direitos e deveres do contrato médico-paciente: o dever de informação e o 

processo Criminal, civil e administrativo. Case law: REsp 1145728 / MG RECURSO ESPECIAL 

Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), Relator(a) p/ Acórdão Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO (1140); 

• O advogado e a sua atuação em processos criminais relacionados ao consumidor/fornecedor: 

da atuação na defesa do fornecedor até a promoção de assistência à acusação: aspectos 

relevantes do direito penal; 

• Direitos da Personalidade, CDC e formas de tutela inibitória: Especificamente Liberdade de 

informação e Direito ao Esquecimento: uma visão interdisciplinar tendo como ponto de partida 

o CDC. Case Law: REsp 1660168 / RJ RECURSO ESPECIAL 2014/0291777-1 PROVEDOR DE 

APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET.  PROTEÇÃO  A  DADOS  PESSOAIS; 

• Intervenção de terceiros: FOCO: incidente de desconsideração da personalidade jurídica – 

teoria maior e teoria menor: Case law: grupo econômico e (des)necessária desconsideração da 

personalidade jurídica - REsp 1776865 / MA RECURSO ESPECIAL 2018/0286753-7 Relator(a) 

Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); 

• O Processo Como uma Comunidade de Trabalho: A cooperação processual. Os deveres dos 

sujeitos; Contempt of Court. Atuação desequilibrada do consumidor, Abuso e assédio 

processual. Falsos Litígios (sham litigation). Sanções pelos descumprimentos. Vedação de 

manifestar nos autos e contraditório ou os fins justificam os meios CASE LAW: a AUDIENCIAS 

VIRTUAIS E O RESPEITO E URBANIDADE. 

 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 



 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 


