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Nesta obra, são abordados os seguintes temas: 
 

• O direito do consumidor no plano do direito constitucional 
• Sujeitos da relação de consumo (fornecedor e consumidor) 
• A relação do consumo (fornecimento oneroso e gratuito) 
• Práticas comerciais abusivas 
• Responsabilidade civil nas relações de consumo 
• Causas de exclusão de responsabilidade civil do fornecedor 
• Valoração do dano patrimonial e moral 
• Prescrição e decadência 
• O contrato nas relações de consumo 
• O direito processual civil nas relações de consumo 
• Direito Criminal nas relações de consumo 

 
Ao final do livro, o leitor encontra ainda o Código de Defesa do 

Consumidor na Integra, o que facilita a consulta ao texto legal e 
dinamiza o estudo do direito do consumidor.  
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