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PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV PASSARÁ A ACEITAR 

RECLAMAÇÕES FEITAS POR ADVOGADOS. 

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor – SENACON, órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, acolheu pedido formulado pela 

Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, com objetivo de autorizar que os 

advogados apresentem reclamações na plataforma consumidor.gov, 

sempre que munidos de procuração para essa finalidade. 

Os advogados poderão realizar o procedimento de apresentação da 

reclamação em nome do cliente, devendo ser cumprida a exigência 

de apresentação de procuração que será anexada aos demais 

documentos utilizados para comprovar a reclamação e fundamentar 

os pedidos formulados. 

A informação foi publicada em 02 de fevereiro de 2020 no portal 

jurídico CONSULTOR JURÍDICO – CONJUR1 e nas redes sociais. 

A decisão é benéfica aos consumidores e vem ao encontro da 

previsão constitucional do artigo 133, que determina que o advogado 

é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 

atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

Muitos consumidores ainda não estão plenamente adaptados ao 

mundo digital e, a presença do advogado será essencial para esses 

casos, porque contribuirá para que a reclamação seja apresentada de 

forma objetiva e acompanhada dos documentos essenciais para que a 

empresa possa fazer sua avaliação e, responder no prazo de 10 (dez) 

dias que é o prazo máximo permitido pela plataforma digital 

consumidor.gov. Da mesma forma, o advogado poderá conhecer a 
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resposta do fornecedor de produtos e serviços e explicar ao 

consumidor, de forma que ele compreenda adequadamente e possa 

avaliar se o conflito foi solucionado e qual a nota que o atendimento 

da empresa merece.  

A representação por advogados pode ocorrer em todos os momentos 

da relação conflituosa entre consumidores e fornecedores, desde o 

atendimento no PROCON, nas tentativas de mediação e conciliação e 

perante o Poder Judiciário. Os advogados são representantes e nessa 

função auxiliam tanto as partes cujos interesses representam, como a 

própria consecução da justiça, nos termos do que determina a 

Constituição Federal.  

É por isso que o Vice-Presidente nacional da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB, Dr. Luiz Viana2, afirmou em depoimento ao CONJUR 

que a atuação dos advogados na plataforma digital consumidor.gov 

não é somente uma pauta corporativa (...) mas também uma 

conquista do cidadão. 

Para os usuários de serviços de operadoras de saúde são várias as 

possibilidades de solucionar conflitos sem que seja necessário utilizar 

o Poder Judiciário, sempre mais moroso e de maior custo. 

As operadoras de saúde suplementar são obrigadas a manter em 

funcionamento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, o Serviço de 

Atendimento ao Cliente – SAC, cujo funcionamento deve obedecer 

o disposto no Decreto 6.523, de 2008, em especial no tocante aos 

princípios da dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, eficácia, 

celeridade e cordialidade. 

Além do atendimento via SAC os usuários de operadoras de saúde 

têm à sua disposição as Ouvidorias, obrigatórias para todas as 
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empresas que atuam em saúde suplementar e autonomia para adotar 

decisões diferentes daquelas anteriormente tomadas pela empresa, 

sempre que existam elementos concretos para isso3.  

O ouvidor está vinculado a um representante legal da operadora 

respeitada a organização empresarial e, incumbido de acolher as 

manifestações dos beneficiários, tais como elogios, sugestões, 

consultas e reclamações, de modo a tentar resolver conflitos 

que surjam no atendimento ao público, e subsidiar 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho da operadora, 

buscando sanar eventuais deficiências ou falhas em seu 

funcionamento, conforme parágrafo 1º, do artigo 1º da Resolução 

ANS 323 de 2013. 

A Ouvidoria das operadoras de saúde suplementar atua como 

segunda instância da reclamação do usuário, quando este não 

encontra a solução no atendimento do SAC. É uma segunda 

oportunidade para que a empresa de saúde suplementar conheça o 

conflito e tente solucioná-lo em conformidade com a lei, o contrato e 

as melhores práticas de governança e integridade. 

Assim, são várias as oportunidades que os usuários de operadoras de 

saúde, por si mesmos ou por seus advogados legalmente 

constituídos, têm para solucionar conflitos ou esclarecer dúvidas sem 

que seja preciso se valer do ingresso com demanda judicial. As 

soluções diretas pelo SAC, Ouvidoria ou acesso à plataforma 

consumidor.gov têm ainda o ponto positivo de serem gratuitas e 

com prazos determinados para resposta, o que sempre é mais 

benéfico para o usuário. 
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 Resolução ANS 323, de 2013. Disponível em: 
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É importante que ao utilizar qualquer um dos canais de solução de 

conflitos, o usuário tenha consigo cópia do contrato firmado com a 

operadora de saúde, a carteira de usuário e todos os demais 

documentos relativos à reclamação ou conflito que pretende 

apresentar. Com acesso facilitado aos dados que serão solicitados 

pela operadora ou pela plataforma consumidor.gov, o atendimento 

será mais ágil e as chances de ser resolvido de forma favorável ao 

usuário muito maiores. 

A contribuição dos advogados na solução de conflitos por conciliação, 

mediação ou, por simples diálogo é muito bem-vinda para toda a 

sociedade. Quando mais rápido se soluciona um conflito, maiores as 

chances de vivermos em paz social. 

 

 

  

 

 


