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22/01/2018

Comissão de Direito do Consumidor alerta: escolas
não podem exigir compra
de materiais coletivos.
A Comissão Especial de Direito do Consumidor da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo
(OAB-ES) alertou sobre os materiais que não podem ser
exigidos por escolas na volta às aulas. A lista foi
elaborada com base na lei federal nº 9.870/99.
“A intenção é esclarecer detalhes sobre essa relação
entre escola e pais de alunos tornando-a mais
transparente e evitando, assim, cobranças ilegais e
abusivas”, explicou presidente da Comissão Cássio
Drumond Magalhães.
O regulamento está no parágrafo 7º do arSgo 1° da lei
mencionada: “será nula cláusula contratual que obrigue
o contratante ao pagamento adicional ou ao
fornecimento de qualquer material escolar de uso
coleSvo dos estudantes ou da insStuição, necessário à
prestação dos serviços educacionais contratados,
devendo os custos correspondentes ser sempre
considerados nos cálculos do valor das anuidades ou
das semestralidades escolares”.
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14/03/2018

OA B l a n ç a Ma n i f e s t o p e l o
Fortalecimento de uma Política
Na c i o n a l
de
Defesa
do
Consumidor.
A diretoria da OAB Nacional e a Comissão Especial de Defesa do
Consumidor lançaram, oﬁcialmente, em Brasília, o Manifesto pelo
Fortalecimento da PolíSca Nacional de Defesa do Consumidor. O evento
reuniu advogadas, advogados, presidentes de comissões que tratam
sobre o tema nas Seccionais da Ordem, membros das comissões no
âmbito nacional e das Seccionais e várias enSdades de defesa do
consumidor.
A Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB/ES foi representada pelo advogado Cássio
Drumond Magalhães, presidente da mesma.
O presidente nacional da OAB Claudio Lamachia
compôs a mesa de abertura do evento ao lado do
diretor-tesoureiro nacional da OAB Antonio Oneildo
Ferreira; da presidente da Comissão Especial de
Defesa do Consumidor da OAB Nacional Marié
Miranda; da vice-presidente da Comissão Cláudia Lima
Marques; do secretário da Comissão Gustavo Oliveira
Chalfun; e do secretário Nacional do Consumidor do
Ministério da JusSça Arthur Luís Mendonça Rollo.
“Trata-se de um evento histórico porque dá
efeSvidade a um dever cívico da OAB. As relações de
consumo ocupam lugar absolutamente central na
sociedade contemporânea. No Brasil, somos mais de
200 milhões de consumidores dos quais dependem o
futuro e, notadamente, o presente da economia
nacional”, disse Lamachia.
O presidente nacional da OAB ainda lembrou que o
direito consumerista é um dos assuntos mais
recorrentes no Poder Judiciário. Tal comprovação
explica a assombrosa frequência com que os
consumidores se veem lesados pelas empresas.
“Defender o consumidor é defender toda a sociedade na medida em que se busca assegurar efeSvidade
ao princípio da equidade conferindo-se, assim, maior proteção àqueles que são mais vulneráveis”,
destacou.
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15/03/2018

OAB/ES realiza atendimento gratuito no dia
Internacional do consumidor.
Membros da Comissão Especial de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES),
em parceria com o Procon Municipal de Serra, realizaram atendimento ao público no Terminal de
Laranjeiras, no mesmo município. Mais de 15 advogados e advogadas esclareceram dúvidas sobre direitos
do consumidor das 08h às 17h.
O objeSvo foi orientar sobre o
que fazer nas diversas
demandas da área consumerista
e também, naqueles casos nos
quais foram idenSﬁcadas lesões
ao consumidor, iniciar processos
administraSvos no Procon.
A Comissão de Direito do
Consumidor da OAB ES já
realizou mais de 12 mutirões
de atendimento ao público na
Grande Vitória e em cidades
do interior do Espírito Santo.

A ação já faz parte do
calendário de ações sociais da
O A B / E S . To d o s o s a n o s
centenas de pessoas são
atendidas para sanar dúvidas.

Na ação também foram
distribuídas carSlhas educaSvas
Os materiais foram elaborados
baseados em levantamentos que idenSﬁcaram as reclamações mais
comuns por parte dos consumidores.
Seis temas demandam mais
atenção e, por isso, foram
compilados em panﬂetos
explicaSvos. São eles:
telefonia, serviços
bancários, plano de saúde,
t ra n s p o r te ro d o v i á r i o,
transporte aéreo e direito
imobiliário.
“Fazemos o atendimento para as pessoas que estão transitando no
Terminal a ﬁm de esclarecer sobre seus direitos básicos, do dia a dia,
e também, divulgar o dia do consumidor”, explicou o presidente da
Comissão de Direito do Consumidor da OAB-ES Cássio Drumond
Magalhães.
O evento acontece há 12 anos, em várias cidades do Espírito Santo,
inclusive no interior, e faz parte do calendário de ações sociais da
OAB/ES. Todos os anos centenas de pessoas são atendidas e
orientadas. A Comissão de Direito do Consumidor da OAB ES já
realizou mais de 12 muSrões de atendimento ao público.
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09/04/2018

Comissão de Direito do Consumidor orienta sobre o
pagamento da conta de energia elétrica.
Inesperadamente, em abril, a rede Banesfácil deixou de receber faturas da EDP Escelsa, uma das
concessionárias de energia que atuam no Espírito Santo. A medida gerou muita confusão e a população da
Grande Vitória não conseguia efetuar o pagamento dos referidos boletos.
Os consumidores passaram a enfrentar ﬁlas enormes e muitos não sabiam como resolver o problema.
Diante da situação absurda, o presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/ES) Cássio Drumond Magalhães, parScipou do programa Bom Dia Espírito
Santo, da TV Gazeta, aﬁliada da Rede Globo, explicando como o consumidor deveria se comportar para
não ser lesado pela falta de opção de pagamento das faturas e como deveria fazer para pagar a conta de
energia.
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13/04/2018

OAB/ES participa do Encontro de Presidentes de
Comissões de Direito do Consumidor em Roraima.
O 4ª Colégio de Presidentes das Comissões TemáScas de
Direito e Defesa do Consumidor das Seccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu em Boa Vista,
Roraima, em 13 de março, durante o I Seminário de
Direito do Consumidor Roraimense. O encontro contou
com a presença de advogados, magistrados, membros
do Ministério Público e estudantes de Direito.
O presidente da Comissão Especial de Direito do
Consumidor da OAB-ES Cássio Drumond Magalhães,
que parScipou do encontro, destaca que foi uma óSma
oportunidade para trocar experiências sobre a melhor
forma de se buscar o esclarecimento por parte do
consumidor. "Esse intercâmbio enriquece muito o trabalho e fortalece o sistema de defesa do consumidor
no âmbito da OAB. Debatemos os grandes desaﬁos que enfrentamos nas comissões seccionais e vimos
que são muito comuns em todo o Brasil", disse.
Cássio Magalhães ressalta que os presidentes de comissões presentes ao Colégio fecharam o
compromisso de debater simultaneamente temas que são problemáScos em todo o país, quando se trata
de defesa do consumidor. "Voltamos ao Espírito Santo com gás renovado para implementar mais ações
fazendo com que a OAB tenha uma função social cada vez mais relevante nesse campo de defesa do
consumidor", destacou.
O encontro contou com a presença de presidentes de
Comissões de Direito do Consumidor de todo o país,
além da presidente da Comissão Nacional de Defesa
do Consumidor Marié Lima Alves de Miranda; do
diretor tesoureiro da OAB Antonio Oneildo Ferreira; e
do presidente da OAB-RR Rodolpho César maia de
Morais.
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19/04/2018

Presidente da Comissão Especial de Direito do
Consumidor concede entrevista sobre mudanças no
plano de saúde.
A parSr do segundo semestre as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos segurados franquia
de valor equivalente ao da mensalidade, em mecanismo similar ao praScado no mercado de seguros de
veículos.
As mudanças estão em norma da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com
previsão de publicação até junho. EnSdades
de defesa do consumidor alegam que as
mudanças podem ser prejudiciais.
Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito
Santo, da TV Gazeta, aﬁliada da Rede Globo, o
presidente da Comissão Especial de Direito do
Consumidor da Ordem dos Advogados do
Brasil da OAB-ES Cássio Drumond Magalhães
explicou que as agências reguladoras, de uma
forma em geral, têm olhado mais para o lado
das empresas.
De acordo com Magalhães, o consumidor tem ﬁcado fora das discussões acontecidas de uma forma
unilateral.
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27 e 28/04/2018

OAB/ES realiza Seminário
E s t a d u a l d e D i re i t o d o
Consumidor.
Os atuais desaﬁos das relações de consumo, dentro de uma visão
especialmente preparada por uma seleção de professores,
abordando os aspectos jurídicos e ﬁlosóﬁcos envolvidos no direito
do consumidor, foi o objeto do “Seminário Direito do
Consumidor”, que aconteceu nos dias 26 e 27/04, no auditório do
Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo (TCE-ES), promovido
pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, por
meio da Comissão de Direito do Consumidor.
Em uma noite especial, a mesa de abertura foi composta pelos
diretores da OAB-ES o secretário geral Ricardo Brum; a secretária
geral adjunta Erica Neves; o presidente da Comissão Especial de
Direito do Consumidor Cássio Drumond Magalhães e o membro
da Comissão Especial de Direito Imobiliário, Diovano Roses. E
mais, os palestrantes: o advogado e doutorando em Relações
PolíScas, Raphael Americano Câmara; o procurador do
Estado do Espírito Santo, Leonardo Medeiros Garcia e
o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
da OAB-SP, Marco Antônio Araújo Júnior.
A abertura do evento foi realizada pelo presidente da
Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB/
ES que é especialista em Direito Imobiliário, com MBA
em Direito Tributário. “O encontro busca proporcionar
uma reﬂexão profunda, propondo a evolução de ideias
e avanços nas regras vigentes”, destacou Magalhães.
A primeira palestra do seminário foi realizada pelo
advogado Raphael Americano Câmara, doutorando em
História Social das Relações PolíSca pela UFES,
conselheiro da Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem da FINDES-CINDES. Câmara abordou o
tema “A arbitragem e as relações de consumo”.
Na sequência, o Procurador do Estado do Espírito
Santo, mestre em Direitos Difusos e ColeSvos, diretor
da Brasilcon e autor de várias obras jurídicas
relacionadas ao Direito do Consumidor, Leonardo
Medeiros Garcia falou sobre a “Crise políSca e
econômica e os efeitos na proteção do consumidor”.
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Encerrando o primeiro dia de debates, Marco Antônio Araújo Júnior,
presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP,
membro da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor e do
Conselho Municipal de Defesa do Consumidor do Procon, realizou
palestra com o tema “28 anos do CDC: avanços e retrocessos."
O segundo dia do encontro teve início com exposição da promotora de
JusSça do MPES, Sandra Lengruber da Silva, que falou sobre “A defesa
do consumidor e atuação do MP 30 anos após a CF.” A seguir, o
doutorando em Filosoﬁa e Teoria Geral do Direito, professor
universitário e pesquisador, autor do livro Direito e PolíSca em
Deleuze, Lucas Balconi, fez uma explanação sobre o tema “Reﬂexões
de ﬁlosoﬁa sobre consumo e o direito.”
E encerrando a programação, Alysson Leandro Mascaro, professor de
Direito da USP e autor de vários livros dentre eles “Estado e Forma
PolíSca” e “Filosoﬁa do Direito” discorreu sobre o tema “Direito do
consumidor e tutela coleSva: impasses da sociedade contemporânea”.

Abertura do Seminário com o secretário geral,
Ricardo Brum; a secretária geral adjunta, Erica
Neves; o presidente da Comissão Especial de
Direito do Consumidor, Cassio Drumond
Magalhães; membro da Comissão Especial de
D i re i t o I m o b i l i á r i o, D i o v a n o Ro s e tt i . O s
palestrantes: advogado Raphael Americano e o
p re s i d e n t e d a C o m i s s ã o d e D e f e s a d o
Consumidor da OAB-SP, Marco Antônio Araújo
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16/05/2018

Comissão de Direito do Consumidor participa da
II Jornada da Cidadania e dos Direitos Humanos.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES) sediou nos dias 14 a 18 de maio a II
Jornada da Cidadania e dos Direitos Humanos. Dentre outros, foram debaSdos temas como
sustentabilidade, relações de consumo, violência na família e contra a infância, éSca médica, crimes
virtuais, direitos da pessoa idosa e das pessoas com deﬁciência, além das reformas trabalhista,
previdenciária, eleitoral.
A Jornada contou com a parScipação de palestrantes
renomados e a discussão de temas relevantes,
deﬁnidos pelas mais de 30 comissões da OAB-ES que
parSciparam do evento. Assim como na primeira
edição, realizada em 2017, a semana de debates se
volta para os desaﬁos que a sociedade enfrenta em
tempos de crise éSca, políSca e econômica.
O presidente da Comissão de Direito do Consumidor
da OAB-ES, Cássio Drumond Magalhães, palestrou
sobre o tema “Juros Abusivos e Vedação à Tortura”,
chamando a atenção para todos os prejuízos (wsicos e
psíquicos) que os juros causam. “A gente tratou da questão da tortura, vedada pela ConsStuição Federal
tratamento degradante ou desumano a qualquer cidadão brasileiro, e atrelou essa vedação à ‘tortura’ que
é a cobrança feita pelas insStuições ﬁnanceiras em decorrência da inadimplência nos contratos com juros
abusivos”, explicou.
Magalhães ressaltou a massiva abordagem feita ao cidadão, seduzindo-o não só ao consumo como
também à contratação de emprésSmo e ﬁnanciamentos com juros elevados, o que acaba
comprometendo o orçamento do consumidor que muitas vezes não consegue cumprir com os
compromissos. “Hoje a gente tem um histórico de 61 milhões de brasileiros inscritos nos órgãos de
proteção ao crédito e, além disso, em torno de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, mais
da metade da população brasileira está sendo víSma de cobranças por inadimplência em contratos
ﬁnanceiros que foram ﬁrmados com juros abusivos”, salientou o especialista.
“Isso tudo redunda em cobranças que acabam gerando problemas ﬁnanceiros nas famílias, gerando
divórcios, brigas entre as pessoas, término de sociedades, doenças de todo Spo, como depressão, psicoses
e a gente vê até um grande número de suicídios por causa de dívidas”. Por ﬁm, Cássio Magalhães convidou
a todos os cidadãos a planejarem melhor os seus orçamentos e terem maior clareza, resisSndo ao
consumo exagerado para não assumirem compromissos que muitas vezes nem são necessários.
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20/06/2018

Debate sobre direitos do consumidor no transporte
aéreo e telefonia acontece no Procon-Vitória.
O presidente da Comissão Especial de Direito do
Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo, Cássio Drumond Magalhães,
parScipou do Ciclo de Palestras promovido pelo
Procon-Vitória, discuSndo o tema geral "Consumidor e
Atualidades".
O gerente da Unidade Operacional da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Estado do
Espírito Santo, Maxwel de Souza Freitas, parScipou do
debate que teve como foco os direitos dos
consumidores diante de problemas com empresas
aéreas e de telefonia. O evento foi realizado no
auditório da Casa do Cidadão, em Itararé, sendo
aberto a todos os servidores do órgão e pessoas
interessadas nessas temáScas.
Magalhães ministrou palestra sobre a resolução 400 da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e
atualidades sobre a relação de consumo nesse setor. Já o gerente da Unidade da Anatel no Espírito Santo
abordou o direito do consumidor frente a questões ligadas ao setor.
A gerente do Procon Vitória Herica Correa Souza explicou que o evento foi mais uma ação planejada pelo
órgão para capacitar os servidores sobre as reclamações mais recorrentes dos consumidores. "Precisamos
caminhar com as demandas apresentadas nos nossos canais de registro de reclamações (156, balcão de
atendimento presencial e aplicaSvo Procon Vitória) para prestar um atendimento eﬁciente e com
resultados concretos para os consumidores", disse.
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27/07/2018

Comissão Especial de Direito do Consumidor da
OAB/ES participa da blitz nacional contra
cobrança de bagagens nos aeroportos do país.
A Comissão Especial de Direito do Consumidor da
OAB/ES parScipou da segunda edição do ato contra a
cobrança ilegal pelo despacho de bagagens, ação
realizada hoje pelo Conselho Federal da OAB nos 27
Estados e no Distrito Federal. No Espírito Santo, os
trabalhos aconteceram no Aeroporto Eurico Sales.
“A ação surgiu da necessidade de se averiguar nos
aeroportos se as empresas de transporte aéreo estão
obedecendo às regras da resolução 400 da ANAC,
especialmente pela questão da bagagem, que é uma
questão nova e que está gerando uma diferenciação no tratamento entre as empresas e confundindo o
consumidor. E, também, por não estar havendo clareza nas informações sobre custo de bagagem,
tamanho, e o embarque com bagagem de mão. Vamos aproveitar para fazer um check list sobre a atuação
das empresas ” explicou Cássio Drumond Magalhães, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
da OAB-ES
Durante a blitz, 12 advogados e advogadas voluntários
da OAB/ES realizaram uma pesquisa com os
passageiros, levantando informações sobre os
procedimentos das empresas de aviação civil, e
distribuíram exemplares da carSlha do IDEC sobre os
direitos dos consumidores.
“A OAB chama atenção para a ilegalidade que
representa a permissão dada pela Anac para as
empresas aéreas cobrarem a mais pelo despacho de
bagagens. A agência reguladora da aviação civil
deveria defender os interesses da sociedade e
ﬁscalizar o setor aéreo, mas, o que vemos, é a agência
atuando em favor das empresas e contra os
consumidores”, desabafou o presidente nacional da
OAB, Claudio Lamachia.
Além da OAB-ES, parSciparam o Procon-ES, Procon
Vitória, Ministério Público Estadual (MPES) e o
InsStuto Nacional de Pesos e Medidas (IPEM).
Segundo informações dos técnicos do IPEM-ES, das 35
balanças de bagagens que funcionam no Aeroporto de
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Vitória, cinco lesavam os consumidores com erro para
mais na pesagem. Outras duas balanças foram aferidas
com irregularidades, mas estavam lesando as próprias
empresas de viação. Já as equipes do Procon estadual
e municipal constataram, durante a vistoria, itens
como a inexistência de informações sobre o preço do
transporte das bagagens.
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04/09/2018

Comissão Especial de Direito do Consumidor da
OAB/ES participa da campanha nacional "Mero
Aborrecimento tem Valor".
Como parte da mobilização nacional da campanha
“Mero Aborrecimento tem Valor”, os membros da
Comissão Especial de Direito do Consumidor,
Comissão Estadual da Advocacia em Início de Carreira
(CEAIC), Comissão de Direitos e PrerrogaSvas e a
Comissão de Juizados Especiais da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES)
esSveram pela manhã no Fórum Desembargador
Moniz Freire, no centro de Vitória, distribuindo
panﬂetos e colocando adesivos em advogados e
advogadas.
A campanha defende que, mesmo que muitas
decisões judiciais entendam que o dano ou o prejuízo
causado ao consumidor não passe de 'mero
aborrecimento', esse dissabor também se amolda a
um prejuízo e deve sim ser indenizado. A OAB-ES vem
atuando ao longo dos úlSmos anos contra esse
entendimento e na mobilização, os
parScipantes buscavam uma reﬂexão mais
aprofundada sobre o problema, ampliando o
debate sobre o tema com a advocacia e o
Poder Judiciário, além de demonstrar os
impactos reais desse entendimento na
sociedade de consumo.
O evento aconteceu em frente ao Fórum de
Vitória e, em algumas seccionais, outras
comissões também se engajaram neste esforço,
ampliando ainda mais a abrangência da
mobilização.
A campanha “Mero Aborrecimento tem Valor” busca
conscienSzar a sociedade e o Poder Judiciário que o que é
considerado mero aborrecimento custa caro ao cidadão.
“Quando uma pessoa se vê obrigada, por exemplo, a ﬁcar duas
horas na ﬁla do banco, ou é obrigada a ﬁcar mais de uma hora
numa chamada de Call Center para resolver um problema no
serviço que deveria estar lhe sendo entregue sem erros, esse
tempo gasto não é recuperado. Ela está deixando de produzir
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nesse momento e muitos magistrados não observam a
gravidade disso”, explicou o presidente da Comissão
de Direito do Consumidor, Cássio Drumond
Magalhães.
Outro objeSvo da Comissão Especial de Direito do
Consumidor é conscienSzar o Judiciário de que ao
ignorar essas questões, as práScas ruins do mercado
não são punidas. Um parecer sobre o tema foi
elaborado pelo Colégio de Presidentes das Comissões
de Direito do Consumidor da OAB.
Na mobilização nacional o documento, junto com o arSgo
cien•ﬁco elaborado por Rodrigo Palomares Maiolino de
Mendonça, presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da OABMT, foi entregue ao presidente do
Tribunal de JusSça do Espírito Santo, Desembargador Sérgio
Luiz Teixeira Gama, e levado aos magistrados capixabas e
aos coordenadores dos Juizados Especiais.
O responsável pela mobilização no Espírito Santo e
membro da Comissão Especial de Direito do
Consumidor Sérgio Murilo Franca de Souza destacou:
"essa campanha lançada pelo Conselho Federal da
OAB, à qual a OAB-ES aderiu ainda no ano de 2016, é
de relevante importância para mostrar ao Judiciário
capixaba a necessidade de discussão acerca do
lamentável crescimento da jurisprudência defensiva
do “mero aborrecimento” ou “mero dissabor”, que
tem sido constantemente uSlizada nas decisões
judiciais para afastar a responsabilidade dos
fornecedores em indenizar os consumidores por problemas ou defeitos de produtos ou serviços colocados
no mercado de consumo."
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11/09/2018

OAB-ES participa de Encontro de Procons em
reconhecimento à atuação constante na defesa do
consumidor no Estado.
O XI Encontro de Procons do Espírito Santo, realizado no auditório Hermógenes Lima Fonseca, da
Assembleia LegislaSva do Estado do Espírito Santo, voltado aos dirigentes e técnicos dos Procons
municipais, estadual, promotores e agentes atuantes na defesa do consumidor no Espírito Santo, contou
com a parScipação dos Membros da Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB/ES.
O evento, que marcou as comemorações do Dia Estadual do Consumidor e o 28º aniversário do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, teve como objeSvo a qualiﬁcação dos Procons para um atendimento
público de qualidade e o fortalecimento dos órgãos e defesa do consumidor capixaba.
A OAB/ES parScipou como um importante agente atuante na defesa do consumidor no Estado. O
presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor Cássio Drumond Magalhães esteve
presente e destacou “foi muito importante o convite por demonstrar o papel importante que a OAB
exerce como ferramenta de fomento para discussão de temas relaSvos ao direito do consumido. Os
membros da Comissão de Direito do Consumidor ﬁcaram saSsfeitos em parScipar desse momento de
cooperação entre os órgãos, de estudos e aprimoramento.”
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16/09/2018

Comissão Especial de Direito do Consumidor da
OAB/ES participa da 2ª Corrida e Caminhada do
Procon Vitória.
Com o tema “Mulher: Igualdade e Autonomia”,
aconteceu na paria de Camburi, em Vitória, a 2ª
Corrida e Caminhada do Procon Vitória. O evento
contou com a parScipação da Comissão Especial de
Direito do Consumidor da OAB/ES que montou uma
tenda para a distribuição de carSlhas informaSvas
sobre os diversos direitos dos consumidores.
A gerente do Procon Vitória Herica Correa Souza
explicou que, neste ano, a ação trouxe várias
novidades. Além do foco no universo feminino, outro
destaque foi a ampliação no número de parScipantes
passando de 1.500 para 1.800 pessoas.
Logo na largada, na altura do píer de Iemanjá, foi
montada uma estrutura voltada para atendimento do
consumidor. Vários temas foram esclarecidos à
população, tais como, defesa do Consumidor, saúde,
cidadania, direitos humanos e trabalho com ênfase na
mulher. O Ministério Público Estadual, por meio do
Centro de Apoio Operacional da Defesa do Direito do
Consumidor, também auxiliou no atendimento.
A Corrida e Caminhada Procon Vitória fez parte das
comemorações do órgão pelos 28 anos de criação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
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27/09/2018

OAB/ES atualiza cartilhas informativas ao
Consumidor.
A Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB/ES promoveu, conforme faz anualmente, a
atualização das carSlhas informaSvas ao consumidor, abordando as principais dúvidas relacionadas aos
produtos e serviços ofertados por insStuições ﬁnanceiras, operadoras de telefonia ﬁxa e móvel,
operadoras de planos de saúde e empresas de transporte rodoviário. Neste ano, foram elaboradas duas
novas carSlhas: a que orienta os usuários do serviço de transporte aéreo e a outra sobre serviços
imobiliários.
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26/10/2018

Comissão lança obra jurídica intitulada “Estudos
de Direito do Consumidor” com a participação de
autores capixabas.
O livro "Estudos de Direito do Consumidor" do
CFOAB foi lançado no dia 26 de outubro em tarde
de autógrafos no auditório da OAB-ES. Sete
membros e o presidente da Comissão de Direito
do Consumidor da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Espírito Santo (OAB-ES), Cássio
Drumond Magalhães, contribuíram efeSvamente
com a redação de arSgos para a construção da
obra jurídica do Conselho Federal.
A obra já foi lançada na Conferência Nacional de
Direito do Consumidor, realizada na sede da OAB
São Paulo, no dia 04 do mesmo mês.
Os membros da Comissão, coautores da obra com seus respecSvos arSgos são: Cássio Drumond, com o
arSgo “Juros Abusivos e Vedação à Tortura”; Ana Carolina de Plá Loeﬄer, com “A jurisprudência defensiva
como forma de desmoSvação social de conduta lesiva nas relações de consumo”; Ana Maria Lopes da
Silva, com “Possibilidade e viabilidade econômica do uso da arbitragem nas relações de consumo: um
breve olhar sobre o estado do Espírito Santo”; André Luiz Traspadini Cândido da Silva, com “Aspectos
jurídicos da cobrança de dívidas por telefone”; Andreia CouSnho, com “A responsabilidade civil das
agências de turismo nas relações de consumo”; Ianauan da Costa Jucá, com “Obsolescência programada e
vida úSl dos produtos”; Pedro Carvalho Goularte, com “A publicidade enganosa e o direito à efeSva
reparação de danos em prol do consumidor" e Suellen de Oliveira Mendes, com "Da nulidade da cláusula
de tolerância de 180 dias e sua aplicação de owcio nos contratos de compra e venda de imóveis.”
O arSgo escrito pelo presidente da Comissão da Seccional aborda o tratamento legislaSvo na ﬁxação de
juros com o •tulo “Juros Abusivos e Vedação à Tortura”. Segundo ele, “o Brasil, absurdamente, permite a
cobrança de juros de mais de 600% ao ano em
contratos bancários contrariando a ﬁxação de
12% ao ano estabelecidos pela ConsStuição. Mas
o s b a n c o s p o d e m c o b ra r e m v i sta d a
interpretação da ConsStuição pelo STF, que
liberou os juros às taxas médias de mercado. A
consequência disso é uma população que não
tem educação para o consumo e acaba ﬁcando
inadimplente. Essa população passa a ser víSma
de cobranças vexatórias que gera tortura
psicológica, ferindo a vedação da tortura prevista
na ConsStuição”, explicou Magalhães.
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O livro teve como organizadores o presidente do
Conselho Federal da OAB Claudio Lamachia, a
presidente da Comissão Especial de Direito do
Consumidor do Conselho Federal da OAB Marié
Miranda e a vice-presidente da Comissão Claudia
Lima Marques. A obra reúne 48 arSgos dos
membros da comissão nacional e membros das
comissões estaduais.
O grande objeSvo foi apresentar um projeto
acadêmico baseado nas campanhas, ações e
enfrentamentos judiciais em defesa do
consumidor promovidos ao longo da gestão,
segundo Marié Miranda.
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09/11/2018

Comissão de Direito do Consumidor participa do I
Ciclo de Palestras do Procon da Serra.
O que é direito do consumidor e o que é dever?
Muitos, aliás, sequer sabem que podem perder o
direito se o dever for aplicado de forma
equivocada. Por esta e outras dúvidas é que a
Comissão de Direito do Consumidor da Ordem
dos Advogados do Brasil, Secção Espírito Santo
(OAB-ES), parScipou do encontro de formação e
atualização do Procon de Serra, que aconteceu no
dia 09 de novembro, abordando os direitos e
deveres de consumidores e fornecedores.
De acordo com o Procon de Serra, organizador do
evento inStulado “I Ciclo de Palestras”,
parSciparam do evento todos os servidores do
órgão municipal. A programação, contou com
palestra do presidente da Comissão de Direito do
Consumidor da OAB/ ES Cássio Drumond
Magalhães, que falou sobre temas variados, como
telefonia e cartão de crédito entre outros.
O encontro contou também com um workshop com representantes da empresa EDP Escelsa, que
explicaram a atuação e os procedimentos que são realizados pela empresa e que costumam ser alvos de
queixas dos consumidores, bem como as possibilidades de parcelamento de dívidas.
O objeSvo do encontro foi o de informar os atendentes do Procon para que ofereçam o melhor
atendimento à comunidade.
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Reuniões Ordinárias da Comissão Especial de
Direito do Consumidor.
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