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Processo Data Matéria Assunto Andamento 
3215/09 
 

16/11/09 Plano de Saúde Trata-se de pedido formulado 
por advogada sobre o 
posicionamento da Comissão 
de Defesa dos Direitos do 
Idoso, quanto ao prazo para a 
propositura de ação contra 
plano de saúde, uma vez que 
há divergência jurisprudencial 
sobre o tema. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

3347/10 18/03/10 Plano de Saúde Trata-se de pedido de 
orientação quanto ao 
prosseguimento de uma ação 
proposta contra a UNIMED 
de Belo Horizonte – MG. 

Pela ausência de informações 
na correspondência enviada 
pelo requerente, foi 
solicitado o envio de 
informações e cópias de 
peças adicionais para 
posterior análise. 

3373/10 09/04/10 Procon Trata-se de pedido da 
Subsecção da OAB/SP de 
Sorocaba para expedição de 
ofício a Prefeitura de 
Sorocaba com o intuito de 
exigir a melhora no 
atendimento do Procon 
daquela cidade que se 
encontra deficitário. 
 
 

Foi solicitado o envio de 
cópia deste requerimento ao 
presidente do Procon de 
Sorocaba, para posterior 
manifestação de acordo com 
a sua resposta. 



2614/09 
 

26/03/09 Agencias Trata-se de nota técnica da 
ANAC referente à proposta 
que disciplina as condições 
gerais de transporte, no 
tocante a atrasos e 
cancelamentos de vôos. 

Elaboração de parecer por 
parte dessa comissão com o 
fim de responder a ANAC. 

3539/10 05/01/10 Impostos, Taxas. Trata-se de pedido de 
informações sobre o 
recolhimento da taxa de 
inspeção veicular feita pelo 
Município de São Paulo. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

0523/07 05/07/07 Interno Trata-se do projeto de 
elaboração do livro da 
Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

 

2606/09 12/03/09 Telefonia Trata-se de ofício enviado 
pelo Conselho Federal da 
OAB, o qual solicita auxílio 
na resolução de um problema 
envolvendo o consumidor 
contra a Telefônica na 
prestação do serviço 
“speedy”.  

A empresa Telefônica em 
resposta aos ofícios dessa 
Comissão, informou que 
todos os problemas na 
prestação de seus serviços 
forram sanados. 
 

2855/09 07/07/09 Plano de Saúde Trata-se de solicitação quanto 
ao fornecimento do 
tratamento prestado pelo 
plano de saúde que está 
aquém do necessário para o 
tratamento correto da doença. 

A Comissão de Direito e 
Relações de Consumo já 
elaborou competente parecer 
técnico sobre a matéria, que 
foi encaminhado ao 
requerente. 
 
 



1510/08 19/03/08 Plano de Saúde Trata-se de  solicitação de 
esclarecimentos acerca do 
aumento abusivo das 
mensalidades dos planos de 
saúde, acima do índice de 
aumento da inflação para os 
aposentados e pensionistas. 

A Comissão de Direito e 
Relações de Consumo já 
elaborou competente parecer 
técnico sobre a matéria, que 
foi encaminhado ao 
requerente. 
 

3393/10 13/04/10 Plano de Saúde Trata-se de solicitação de 
advogado para auxilio na 
inclusão de sua filha recém-
nascida  no plano de saúde da 
Unimed, pois está com 
dificuldades. 

A Comissão de Apoio ao 
Advogado já elaborou 
parecer que foi enviado ao 
requerente, todavia foi 
solicitado que uma cópia do 
parecer fosse enviada a 
Comissão de Direito e 
Relação de Consumo. 

0529/07 02/09/10 Interno Envio da Revista do Procon 
(março/abril 2010) pelo 
Presidente D´Urso com a 
sugestão de convidar os 
juristas em destaque pela 
revista para seminário. 

 

s/n 18/11/09 Outros/FGTS Trata-se de indagação sobre o 
FGTS (correção de juros e 
multa de 40%), quanto à 
legitimidade e prazo 
prescricional para propositura 
de ação. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

2517/09 11/02/09 Interno Cuida da visita da Comitiva 
Japonesa à OAB/SP em 
março de 2009. 

Encerrado. 
 
 
 



1989/08 18/07/08 Plano de Saúde Trata-se de solicitação quanto 
à aquisição do plano de saúde 
para a requerente e seu 
marido, uma vez que teve sua 
solicitação negada sob a 
alegação de doença pré-
existente. Por se tratar de um 
casal de advogados o plano 
escolhido foi o da Sul 
América oferecido pela 
CAASP. 

A Comissão de Direito e 
Relação de Consumo 
elaborou competente parecer 
que foi enviado ao Presidente 
da CAASP, que respondeu 
com um comunicando que o 
casal já ingressou na apólice 
de saúde. 
 

3148/09 30/10/09 Bancos, Financeiras Trata-se de solicitação de 
esclarecimentos sobre cotas 
de empreendimento que 
pagam dividendos, uma vez 
que perdeu alguma das cotas, 
mas acredita possuir direito 
de indenização. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

3134/09 28/10/09 Plano de Saúde Trata-se de pedido de 
advogada para providencias 
quanto ao reajuste de faixa 
etária aos beneficiários de 
plano de saúde (com idade 
superior a 60 anos), em 
descumprimento aos art. 15, § 
3 do Estatuto do Idoso. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

0923/07 17/09/07 Interno Trata-se de cópia do projeto 
de lei do Deputado Estadual 
Said Mourad, que dispõe 
sobre a identificação de 
preços nos produtos 

A Comissão de Direito e 
Relações de Consumo já 
elaborou competente parecer 
que foi enviado ao deputado 
e o projeto já se tornou a Lei 



comercializados. Estadual 12.733/07. 
2817/09 04/06/09 Interno Trata-se de proposta de 

parceria do programa Questão 
de Justiça com a Comissão de 
Defesa do Consumidor da 
OAB/SP, como apoiadora 
institucional. 

O apoio já foi deferido pela 
diretoria da OAB/SP e 
reiterado pela Comissão. 
 

2791/09 27/05/09 Bancos, Financeiras Trata-se de pedido de 
advogado para providencias 
após ter recebido sem o seu 
requerimento um cartão de 
crédito do Banco 
Panamericano S/A, que dizia 
possuir uma parceria com a 
FADESP (Federação dos 
Advogados do Estado de São 
Paulo). 

A Comissão de Direito e 
Relação de Consumo 
elaborou competente parecer, 
falta o seu envio ao 
requerente. 

2696/09 18/04/09 Telefonia Trata-se de solicitação de 
esclarecimentos quanto ao 
procedimento que deve ser 
adotado após ter sofrido 
aborrecimentos na aquisição 
de uma linha telefônica.  

A empresa Telefônica em 
resposta ao oficio expedido 
por esta Comissão, informou 
que todos os problemas 
foram solucionados. 

s/n 13/08/09 Bancos, Financeira 
(Leasing) 

Tratam-se de pedidos 
formulados por diversos 
requerentes com o intuito de 
auxílio na transferência 
definitiva de seus veículos 
objetos de contrato de leasing. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 
 
 
 
 
 
 



Protocolos ainda sem número de processo 
020100010377130123 27/07/10 Interno Pedido do Presidente da 

OAB/SP para opinião sobre 
parecer. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100004147130123 03/03/10 Bancos, Financeiras Trata-se de solicitação quanto 
ao posicionamento desta 
Comissão sobre os expurgos 
inflacionários da poupança. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020090605425140123 28/12/09 Bancos, Financeiras Trata-se de solicitação quanto 
ao posicionamento desta 
Comissão sobre os expurgos 
inflacionários da poupança. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100000477130123 18/01/10 Outros/Cursos Trata-se de pedido de 
advogado para intervenção da 
OAB/SP, no seu caso junto ao 
COAD. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100004517130123 11/05/10 Outros/Estacionamentos Trata-se de pedido de 
averiguação de um 
estacionamento que 
supostamente apresenta uma 
situação irregular. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100003277130123 19/04/10 Planos de Saúde Trata-se de pedido de auxílio 
à OAB/SP para apuração de 
prática danosa a 
consumidores pela Dix-
AMICO/AMIL.  

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100007627130123 18/10/10 Interno Trata-se de pedido formulado 
pela Seccional de Sorocaba 
da OAB/SP, para aprovação 
de ofício a ser enviado a 
CPFL. 

 



020090016747130123 15/11/09 Interno Trata-se de convite do 
Deputado Estadual Fernando 
Capez para comparecimento 
em Audiência Pública. 

 

020090003287130123 11/02/09 Procon Trata-se de pedido formulado 
por advogado para 
intervenção da OAB/SP, 
contra o atendimento precário 
recebido no Procon do Poupa 
Tempo Itaquera. 

A Ouvidoria do Procon já se 
manifestou, aguardando 
manifestação da Comissão 
de Prerrogativas.  

020100010787130123 19/08/10 Bancos, Financeiras Trata-se de pedido de auxilio 
em ação proposta contra o 
Banco do Brasil. 

Elaboração de parecer sobre 
a matéria. 

020100003057130123 19/08/10 Bancos, Financeiras Trata-se de pedido de 
investigação do sistema 
“Lloyds Leasing e 
Arrendamento Mercantil” 

 

020090524815140123 20/11/09 Interno Trata-se de pedido formulado 
pela Prefeitura de Garça para 
a criação de um Procon 
naquele município em 
parceria com a OAB/SP. 

 

020090493245140123 29/10/09 Interno Trata-se de pedido de 
advogado para que esta 
Comissão participe como 
amicus curiae em processo 
que diz haver graves 
violações a direitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-mails sem número de protocolo ou processo 
 15/09/08 Outros/Faculdades Trata-se de pedido de 

intervenção junto a Faculdade 
Uninove para a conclusão do 
seu curso superior. 

 

 27/06/08 Impostos, Taxas Trata-se de indagações sobre 
a cobrança da Taxa do Lixo. 

 

 10/09/08 Outros/Prática Desleal Trata-se de pedido de 
informação sobre o 
procedimento de conduta 
desleal por parte de empresa 
que diz ter firmado contrato 
sem a anuência do requerente. 

 

 06/09/08 Bancos, Financeiras Trata-se de pedido de 
informações sobre a conduta 
do Banco do Brasil de 
descontar valores de sua 
pensão. 

 

 01/08/08 Telefonia Trata-se de auxílio, pois não 
reconhece os débitos 
cobrados pela Brasil Telecom 

 

 13/08/08 Bancos, Financeiras Trata-se de solicitação do 
posicionamento sobre os 
contratos de leasing feitos em 
dólar. 

 

 04/07/08 Bancos, Financeiras Trata-se de pedido sobre a 
ação movida pela OAB/SP 
em face de Excel Leasing. 

 

 26/06/08 Telefonia Trata-se de indagação sobre 
proposta de serviços feitos 
pela empresa Telefônica. 

 



 


