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A atuação de entidades de defesa do consumidor ao longo da última década contribuiu para fazer 
nascer uma sociedade mais consciente de seus direitos. E consumidor consciente é consumidor 
exigente. Mas será que ele tem mesmo razão, sempre?  
 
O consumidor é a parte mais fraca na cadeia de consumo. Esta premissa deriva da própria lei. De 
acordo com o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é reconhecida a sua vulnerabilidade 
no mercado de consumo. Ele está correto até que se prove o contrário. Mas em alguns casos o 
que se nota é que o consumidor se aproveita desta condição e se coloca no direito de exigir 
indenizações com quantias exorbitantes. Algumas ações são decorrentes do acréscimo de um real 
na fatura de serviços.  
 
Para o consumidor, é uma questão de princípio e ele precisa mostrar que está correto. Existem 
casos em que as pessoas consideram a negativação no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), por 
não ter pago uma fatura, um bilhete premiado. Muitos consumidores se sentem moralmente 
lesados, querem ser indenizados e acreditam que em função das negativações, receberão altas 
quantias. Porém, os valores a serem pagos dependem da extensão subjetiva do dano, sendo 
vedada qualquer forma de enriquecimento sem causa.  
 
Em uma disputa judicial entre duas partes, cabe ao autor da demanda fazer a prova do seu 
direito. Todavia, em uma relação de consumo, cabe ao fornecedor de produtos ou serviços 
demonstrar que realizou um bom serviço e com perfeição ou, quando muito, comprovar que 
eventual dano foi causado por culpa exclusiva de um terceiro ou do próprio consumidor. É preciso 
ter muito cuidado com as provas que serão apresentadas no processo e como vai se basear toda a 
defesa, até mesmo para que o consumidor não se sinta desconfortável. Afinal de contas, ele é o 
cliente, e é preciso ter a consciência de não perdê-lo.  
 
Empresas que trabalham diretamente com o consumidor chegam a acumular milhares de 
processos, decorrentes da insatisfação de seus clientes. Lideram neste ranking as seguradoras de 
saúde, as empresas de telefonia (fixa e móvel), de energia elétrica, saneamento básico, 
instituições financeiras e demais empresas que se relacionam com um grande número de clientes. 
Mas apesar de serem alvo de notificações de processos contra elas, há exemplos de empresas 
muito bem sucedidas.  
 
É o caso de uma importante empresa de telefonia que atua no Brasil e que tem a maior rede de 
telecomunicações da América Latina. Contando com uma assessoria jurídica externa há cerca de 
três anos, a empresa obteve mais de 95% de sucesso em soluções de disputa. Vale ressaltar que 
esta empresa emite mais de dez milhões de faturas por mês.  
 
Quando o escritório de advocacia recebe a notificação de um processo contra a empresa, ele 
automaticamente informa o departamento que verifica a autenticidade da alegação do 
consumidor. Após este procedimento, em que o escritório precisa de uma resposta em torno de 
dois a três dias por parte da empresa, é preciso conseguir as provas para serem levadas no dia da 
conciliação. Isso mostra que o escritório precisa ter uma sincronia perfeita com a empresa para 
integral esclarecimento dos fatos e o sucesso na demanda.  
 
No caso da empresa em pauta, a maior parte das reclamações é sobre a autoria dos serviços 
prestados e lançados em cobrança. O consumidor costuma alegar que não realizou ligações para 
determinadas regiões e, portanto, não irá pagar uma parte do valor discriminado na fatura. 
Assim, a verificação por parte do escritório de advocacia é extremamente minuciosa. É realizada 
uma investigação desde o local da ligação até o destino para descobrir se não houve fraude ou 
defeito na prestação do serviço.  



Há casos em que o proprietário da linha telefônica conhece alguém na região em que foi 
detectada a chamada. Em outros, em uma conversa com a empregada ou as crianças, se 
descobre que as ligações foram realizadas por elas. Já com as provas, a próxima etapa é seguir 
para a audiência de conciliação.  
 
No encontro entre o consumidor e a empresa, a principal meta é demonstrar que a sua 
reclamação foi levada a seu conhecimento e procurar esclarecer e solucioná-la com a maior 
brevidade. Sempre que possível, é apresentada uma proposta de acordo a fim de demonstrar a 
preocupação com a satisfação do cliente e, ao mesmo tempo, a idoneidade e exatidão na 
prestação dos serviços.  
 
Afinal, o consumidor que se sente insatisfeito irá procurar outro produtor ou fornecedor de 
serviços. Porém, se as duas partes cedem alguns direitos, a ação vai deixar de existir com o 
acordo e ambos sairão ganhando. Existe um ditado que diz: "É melhor um mau amor do que uma 
boa briga". Um acordo é considerado sucesso, porque tanto a empresa quanto o consumidor não 
precisam arcar com os custos inerentes a processo judicial, além de poupar tempo e desgaste 
emocional.  
 
Normalmente, na própria audiência de conciliação, o caso é resolvido. Se for detectado algum tipo 
de fraude, ou seja, se houver algum erro por parte da empresa, o consumidor será ressarcido e o 
seu pedido acolhido integralmente pela empresa. Do contrário, comprovado a efetiva prestação 
dos serviços, o consumidor pagará o valor integral da fatura. A empresa ainda pode negociar 
formas alternativas de pagamento, como, por exemplo, um parcelamento, um desconto ou um 
prazo maior para o acerto.  
 
No caso de não ter uma solução no encontro de conciliação, é passado para uma fase seguinte: a 
instrução do processo. Nesta fase, se o consumidor não tiver um advogado, o próprio Estado o 
oferece para representá-lo, a fim de que ele não se sinta coagido e não ocorram desvantagens.  
 
O processo pode durar de uma semana até um ano. Este período depende de vários fatores, como 
a sobrecarga de trabalho no fórum e o próprio caminhar do processo. Depois que é julgado, se 
ambas as partes estiverem descontentes, é possível entrar com um recurso, o qual será apreciado 
em um período de seis meses.  
 
Oferecer um bom atendimento ao cliente, juntamente aos melhores serviços e produtos para o 
consumidor, nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas empresas abrem canais de comunicação com 
o cliente para desenvolver os serviços e, ainda, alcançar níveis cada vez mais altos de fidelidade e 
excelência. No entanto, a empresa nunca estará imune de receber críticas, algumas construtivas, 
e ações judiciais contra os seus serviços.  
 
Conforme já mencionado, é crescente o nível de conscientização e exigência dos consumidores 
pelos seus direitos. Não há mais espaço para comercialização de produtos ou fornecimento de 
serviços fora dos padrões legais e dos seus destinatários, partindo-se da premissa que o cliente é 
o ativo mais precioso de uma companhia, diante da voracidade da concorrência do mercado.  
 
Portanto, é de suma importância para qualquer empresa contar com assessoria jurídi-ca 
preventiva, para que seja construída e mantida uma reputação idônea, transparente e inabalável. 
Já reverter a imagem negativa de uma empresa é bem mais desgastante e oneroso. kicker: Um 
acordo é um sucesso, porque as partes não precisam arcar com os custos do processo  
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