
 

 

 

 

RELATÓRIO DO EIXO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [x] I  - [ ] II   - [x ] III - [  ] IV  - [  ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2019/ 01 SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: FOOD LAW: INFORMAÇÃO X DANO 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Flavia Trentini e Iara Pereira Ribeiro 

 NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES: 07  

 

O projeto do eixo “Food Law: informação e dano” foi concebido para ser realizado nos dois semestres de 2019, sendo o 

primeiro semestre voltado para o conhecimento do tema e de metodologia de pesquisa empírica. Espera-se a continuidade 

do eixo para o tratamento dos dados obtidos e aprofundamento da pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo primeiro do Laboratório I e III do Eixo FOOD LAW era o de aprofundar temas do Direito do Consumidor em 

relação a questões próprias do direito a alimentos e alimentação como rotulagem, informação dos alimentos, dano 

alimentar, entre outras.  

 

O objetivo segundo era de capacitar e fomentar o interesse no desenvolvimento de pesquisa jurisprudencial. 

 

RESULTADOS OBTIDOS: 

 

Realização de pesquisa jurisprudencial em todos os Tribunais de Justiça do país, com análise de dados de 26 (vinte e seis) 

tribunais1, sobre indenização por dano moral ou dano material em razão de corpo estranho em produto alimentício. 

 

Realização do evento “União Europeia em Foco”, em 31 de maio de 2019, com a palestra “Direito alimentar Brasil - Europa” 

ministrada por Daniele Bianch, professor da Universidade da Sorbonne e Conselheiro da Comissão Europeia  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

Foram realizados 10 encontros, às quartas-feiras, das 14h às 17h, com as seguintes atividades: 

ENCONTRO   DATA ATIVIDADE 

01 13/03 Apresentação do projeto 

02 20/03 Aula com a nutricionista Carina Guedes de Siqueira 

                                                           
1
 Os dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não foram analisados.  



Tema: Influência da Rotulagem Nutricional sobre o Consumidor no Momento da Escolha de 
Produtos Alimentícios 

03 27/03 Noções Gerais de Direitos do Consumidor 

04 03/04 Preparação de evento científico 

05 10/04 Apresentação de pesquisa empírica realizada por Hebert Fabricio Tortorelli Quadrado. 
06 24/04 Laboratório de Informática: pesquisa no site dos Tribunais de Justiça do Brasil. 

07 08/05 Levantamento dos dados junto aos Tribunais de Justiça do Brasil. 

08 15/05 Levantamento dos dados junto aos Tribunais de Justiça do Brasil. 

09 22/05 Análise dos dados obtidos. 

10 29/05 Análise dos dados obtidos. 

Evento 31/05 Encerramento com a palestra de Daniele Bianchi. 

 

 

 

 

 

                                       


