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Neste e-book o jovem advogado encontrará oito
motivos pelos quais poderá alcançar sucesso em
sua carreira jurídica como especialista na área do
Direito do Consumidor.
Em 10 anos de experiência como operador do
Direito, vou expor pontos relevantes do
conhecimento que adquiri e mostrar como é
possível ter um desempenho excepcional e
crescer profissionalmente, ter um portifólio de
causas bem sucedidas e obter bons honorários
com crescente número de clientes que buscam
os serviços advocatícios para assegurar os seus
direitos de consumidor.
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APRESENTAÇÃO
Para o novo advogado que ainda não se definiu no início da
carreira, por onde começar, este e-book traz alguns motivos que,
seguramente, apontam qual o caminho para se consolidar
profissionalmente, trilhando sua atividade jurídica na área do direito do
consumidor.
Quando concluímos a graduação em direito, nos deparamos
com uma extensa gama de áreas na carreira jurídica, nas quais se pode
iniciar a advocacia. A escolha assertiva de uma dessas áreas pode
resultar em sucesso ou fracasso profissional.
Depois de mais de 10 anos de prática, exercendo a advocacia,
fiz um retrospecto de minha trajetória e posso, com absoluta certeza,
assegurar que o direito do consumidor foi a melhor escolha para iniciar
minha carreira. Uma área que garantiu o meu sucesso como advogado.
Confesso que na época não tinha consciência sobre o que viria
pela frente. Na medida que o tempo passou percebi o quanto o direito do
consumidor contribuiu para meu aperfeiçoamento profissional e, em
consequência, minhas conquistas pessoais.
O direito do consumidor abriu as portas do mundo jurídico e
permitiu que eu conquistasse o reconhecimento como especialista nessa
área, me tornasse referência para outros advogados, ampliando em muito
a clientela.
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Refletindo sobre isso, depois de analisar minha carreira e
buscar a opinião de colegas de profissão, listei oito motivos pelos quais
acredito que todo advogado recém formado deve iniciar a carreira jurídica
pelo direito do consumidor.
Nas páginas a seguir estão as razões fundamentais que me
permitiram alcançar sucesso. Estou convencido que por meio desses
conceitos qualquer profissional será suficientemente capaz de seguir uma
trajetória de sucesso no exercício da advocacia, notabilizando-se dentro
de uma das melhores profissões existentes no mercado de profissões
liberais.
Espero que este trabalho seja de grande valia para quem acaba
de se formar e tem dúvidas sobre qual a melhor e mais rentável área do
direito para exercer a profissão de advogado. Aos que ainda estão
finalizando a graduação, este e-book pode ser a ferramenta para a
formação do seu perfil e preparação da atuação com perspectiva de
sucesso profissional.
Que o leitor tenha um bom aproveitamento do conteúdo desse
guia.

Leandro Amaral Provenzano
Autor
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01
MOTIVO 1:
CÓDIGO SUCINTO
E DE FÁCIL
COMPREENSÃO
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Habituar-se com os termos jurídicos leva algum tempo. No
entanto, o código de defesa do consumidor possui uma linguagem de fácil
compreensão, mesmo para os formandos, recém saídos da faculdade,
não havendo necessidade da busca incessante sobre os significados dos
inúmeros termos do arcabouço jurídico.
Comparado a outros estatutos, o código de defesa do
consumidor é um dos mais sucintos, ao contrário de outros institutos do
direito brasileiro em que o domínio de interpretação demanda muito tempo
de exercício prático. Veja o exemplo do código civil brasileiro, que possui
2.046 artigos. Já o código de defesa do consumidor está condensado em
apenas 119 dispositivos legais. O CDC se apresenta, portanto, com
menos de 10% de conteúdo em comparação ao código civil.
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O domínio em uma área de atuação abrevia o processo de
reconhecimento, coloca o advogado à frente na competição profissional.
Assim sendo, é de se julgar que o direito do consumidor se apresenta
como a melhor área para obter o melhor custo-benefício no campo do
direito. E por uma razão muito simples. Em pouco tempo o operador do
direito terá domínio completo e adequado acerca do conteúdo.
Não significa que outras áreas do mundo jurídico não possam
ser dominadas pelo novo advogado ou que tenham grau de dificuldade
que impeçam de ser estudadas. A questão é matemática. Leva-se menor
tempo para leitura, interpretação e domínio de uma matéria disposta em
119 artigos do que outro arcabouço com mais de mil dispositivos.
De outro lado, é natural que o novo advogado, em razão do
tempo que se leva para constituir um portfólio de clientes, tenha pressa na
obtenção de resultados, no recebimento dos primeiros honorários.
A competência e eficiência torna o profissional um especialista,
dá a ele notoriedade, podendo o jovem advogado vir a ser, no futuro, um
articulista em publicações sobre os direitos nas relações de consumo, um
palestrante, conferencista em debates com abrangência no assunto do
qual se tornou especialista.
Nesse aspecto, para quem almeja se tornar autoridade em uma
área específica da advocacia, sem dúvida alguma que o direito do
consumidor é o caminho recomendável.
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MOTIVO 2:
GRANDE
DEMANDA POR
AÇÕES JUDICIAIS
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O direito do consumidor tem um amplo leque de demandas em
razão dos conflitos nas relações de consumo. Todos são consumidores e
a violação de direitos é muito abrangente.
Há mais de 100 teses jurídicas lucrativas envolvendo os direitos
do consumidor, dentre as quais corte indevido de serviços (água, luz,
telefone, limite bancário, tv à cabo, internet), problemas envolvendo
transporte aéreo (cancelamento e atraso de voo, overbooking, extravio de
bagagem, tratamento inadequado a pessoas com deficiência), questões
relacionadas a planos de saúde (limitação de internação e de sessões de
fisioterapia, psicólogos, negativas de procedimentos cirúrgicos, home
care, medicamento de alto custo, de procedimento de retirada de pele e
reconstituição de mama, etc.)
Como se pode observar, em cada pequena área do direito do
consumidor há diversas questões que podem ser judicializadas ou
resolvidas por meio de uma consultoria ou até mesmo extrajudicialmente.
São inúmeras ações possíveis no campo do direito do consumidor.
De acordo com o conselho nacional de justiça (CNJ), no ano de
2019, as ações envolvendo direito do consumidor chegaram a quase um
milhão somente no âmbito dos juizados especiais.
É evidente que este número não representa a real demanda,
visto que, mesmo com uma estatística tão expressiva apresentada pelo
CNJ, tenho absoluta certeza que 100% dos consumidores desconhecem
TODOS os seus direitos.

11

Há que se considerar que, além das ações mais comuns,
existem demandas bem específicas, que só um consumidor devidamente
orientado por um bom profissional saberá reconhecer.
Nesse viés é que está um amplo campo para a atuação do novo
advogado, trazendo à tona questões relacionadas aos direitos do
consumidor que são desconhecidas da grande maioria da população.
Há diversas teses jurídicas sendo elaboradas neste momento
por grandes profissionais que poderão ser acatadas pelo judiciário para
fundamentar as reclamações dos consumidores.
Como exemplo podemos elencar a “teoria do desvio produtivo
do consumidor”, segundo a qual o tempo que o consumidor leva para
resolver um problema criado por determinada empresa deve ser
indenizado. Nesse aspecto, o consumidor poderá receber uma
indenização toda vez que perder muito tempo para resolver um problema
causado pela empresa. Esta teoria já vem sendo aceita por tribunais em
todo país, inclusive pelo superior tribunal de justiça (STJ).
Diante do enorme leque de demandas possíveis, um único
cliente pode acumular várias ações. E a bagagem profissional do
advogado cresce, assim como os rendimentos, quanto maior é o volume
de processos.
“Teoria do desvio produtivo do consumidor” é
definida pelo tempo que o consumidor leva
para resolver um problema criado por
determinada empresa deve ser indenizado”.
Marcos Dessaune
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Outro ponto importante: sabe aquele seu amigo que viaja de
avião toda semana a trabalho? Pois é, ele com certeza passa transtornos
com frequência, seja com o cancelamento de voo, por overbooking, ou
extravio de bagagem. Este seu amigo, sabendo dos direitos legais
previstos no CDC, poderá se tornar um cliente recorrente dentro do seu
escritório, movendo várias ações todos os anos.
Na medida que os direitos são reparados, seu cliente vai, com
certeza, dar publicidade aos ganhos de causa e com isso desencadear
novas demandas para o mesmo tipo de ação. O aumento do portfólio de
clientes vai garantir ao novo advogado um ganho financeiro bastante
compensador.
Portanto, se você é um advogado recém formado e quer ter uma
infinidade de serviços para oferecer aos seus clientes, não tenho dúvidas
e recomendo o direito do consumidor para o seu sucesso profissional.
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MOTIVO 3:
A MAIORIA DAS
PESSOAS
DESCONHECE
SEUS DIREITOS
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A maioria das pessoas – incluindo aí até os advogados - não
conhece seus direitos enquanto consumidores. Diferente da área de
família que, quando um casamento acaba todos sabem que tem que ser
feito o divórcio, ou quando uma pessoa morre terá que ser feito um
inventário, no direito do consumidor estão assegurados direitos que
sequer são conhecidos do grande público.
E isso traz dois grandes benefícios ao novo profissional que
inicia a advocacia na área consumerista.
O primeiro deles é que, pela pessoa desconhecer seus próprios
direitos, caberá a você levar essas informações a ela. Assim, passará a
ser reconhecido como um especialista na área, aumentando sua
credibilidade e a confiança que seu cliente tem em você.
O segundo é que, informando as pessoas, elas passarão a
reconhecer seus direitos e poderão buscar você para lutarem por essa
garantia. Pessoas informadas são futuros clientes. Sem falar que
certamente irão te indicar quando contarem para os amigos que
descobriram ter direito a alguma coisa antes desconhecida.
Posso afirmar que, diante da longa experiência como membro
de comissões em órgãos envolvendo direito do consumidor, para cada
ação de consumidor distribuída na justiça, há pelos menos outros 20
lesados e que não ajuizaram processos.
Essas pessoas não buscam reparação porque não conhecem
seus direitos enquanto consumidores ou porque acham ter poucas
chances de ganhar uma ação e receber indenização.
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Sem falar naquelas pessoas que não buscam seus direitos
porque imaginam não ter condições de constituir um advogado com
contrato de risco (pagamento de honorário somente com ganho de
causa).
Dessa forma, muito embora todos os anos sejam distribuídas na
justiça mais de um milhão de ações sobre direito do consumidor, com
certeza mais de 20 milhões deixaram de ser distribuídas pelo fato dos
consumidores desconhecerem seus direitos e como lutar por eles.
Além da orientação do advogado, a população pode se valer
das redes sociais para ter informações sobre os seus direitos. Quanto
mais o novo advogado participar e contribuir para a difusão dos direitos e
os mecanismos de reparação de danos e obtenção de indenizações, mais
oportunidades haverá para o profissional da área jurídica.
16

04
MOTIVO 4:
INTERESSE DE UM
GRANDE NÚMERO
DE PESSOAS
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To d o s p a s s a m p o r
problemas com empresas, que
ocorrem com certa frequência
todos os anos. Admito que o meu
interesse pelo direito do
consumidor despertou a partir de
uma venda casada por um banco,
que vinculou um seguro à abertura
de uma conta em que receberia
meu primeiro salário de estagiário.
Lembro-me de ter relutado para
não ser obrigado a contratar um
serviço que naquele momento era
desnecessário para mim. Eu não
precisava e nem tinha interesse no
seguro.
O direito do consumidor,
por fazer parte do dia-a-dia das
pessoas, faz com que elas tenham
interesse no assunto e queiram
saber mais dos seus direitos.
Mas, o que isso tem a ver
com a escolha do direito do
consumidor para iniciar minha
carreira?
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Quando as pessoas são informadas ou têm interesse sobre
determinados assuntos, elas interagem com outras. Falam sobre os
temas. Quando um advogado orienta seu cliente sobre seus direitos, é
muito natural que ele espalhe esse assunto e fale sobre você. A pessoa
“venderá” você como especialista na área. Divulgará seu trabalho
naturalmente para outras pessoas que, a partir de então, serão potenciais
clientes.
Conhecimento é poder. E por que não dizer que isso é um
empoderamento do consumidor? Além disso, a familiarização com o
assunto tem uma dupla vantagem. Uma delas é que você pode, em um
roda de conversa qualquer, atrair a atenção de amigos e desconhecidos
sobre os casos de direito do consumidor que você tem conhecimento.
Outra vantagem é que a imprensa sempre está disposta a
publicar alguma reportagem sobre o tema (compras de final de ano ou
volta às aulas, por exemplo), fazer uma entrevista, que te apresentará
como um especialista no assunto, em uma área muito mais fácil do que
outras no campo do direito.
Uma dica eficaz é ter sempre uma boa história de direito do
consumidor para contar, seja de uma audiência sobre o tema que tenha
sido interessante ou que tenha sido engraçada. Este é um jeito leve de se
incorporar a matéria e deixar claro para as pessoas que você é
especializado em direito do consumidor.
Isso vai contribuir para que você seja sempre lembrado quando
o assunto for direito do consumidor.
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05
MOTIVO 5:
FACILMENTE
CONFIADA AO
JOVEM ADVOGADO
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Algum profissional já deve ter passado por alguma situação em
que o cliente, após o atendimento, diz que vai pensar sobre o processo,
mas nunca mais volta.
Pois bem, esse um problema muito comum enfrentado por
novos advogados que ainda não são conhecidos na área de atuação.
O direito do consumidor é uma matéria facilmente confiada a
novos advogados, pois a falta de experiência acaba não sendo empecilho
para a conquista de clientes.
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O preconceito é inerente a qualquer atividade, ainda mais na
advocacia, uma profissão tradicional em que as pessoas tendem a achar
o mais velho muito melhor e competente, ou que o novo advogado não
dará “conta do recado. Isso nem sempre é verdade.
No direito do consumidor, essa desconfiança quase não se vê, uma vez
que a matéria é relativamente simples e, quase sempre, não tem muita
complexidade. Este é o primeiro passo para se ter uma relação longa e
duradoura com seus clientes, que aos poucos vão lhe confiar mais ações.
E ações com honorários maiores.
Desta forma, se você objetiva advogar com uma banca cheia de clientes e
representar várias ações, o direito do consumidor é o
curto.

caminho mais
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MOTIVO 6:
DANO MORAL
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Quando um cliente busca resolver um problema de lesão ao
direito, muito provavelmente, além da resolução do problema específico,
há ainda a oportunidade de requerer também indenização pelos danos
morais sofridos.
Na maioria das vezes, a reparação de dano moral sequer é
esperada pelo cliente. No entanto, ao final do processo, em caso de êxito,
o novo advogado se tornará referência. O próprio cliente terá iniciativa de
indicá-lo a outras pessoas que passaram pelo mesmo problema.
Há várias ações onde o consumidor tem direito ao dano moral,
seja ele o tradicional ou presumido. O presumido (in re ipsa) é aquele em
que sendo provada a situação específica, o dano moral fica configurado,
ou seja, não precisa ser provado, por já ter sido presumido.
O direito do consumidor possui vários casos assim. Dentre eles,
podemos citar a negativação indevida, o cancelamento de voo, corte
indevido de serviços, recusa injustificada de plano de saúde, negativa
indevida de seguro.
Nestes casos, basta provar que a situação de fato ocorreu e
aguardar a sentença, sem ter a necessidade de provar que seu cliente
tenha sofrido danos morais, o que inclusive acelera o tempo dos
processos, uma vez não haver necessidade de marcar audiência de
instrução e, após a impugnação à contestação, seu processo já poderá ir
direto para sentença.
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Casos como este
costumam

envolver

indenizações entre R$ 5 mil e
R$ 10 mil na justiça comum.
Quando o cliente recebe a
indenização, fica o sentimento
de gratidão pelo advogado ter
solucionado o problema.
O dano moral é a principal arma
do consumidor para lutar pelos
seus direitos e para o advogado
obter bons honorários. Por isso,
dominar as ações que envolvam
danos morais é o caminho mais
rentável para sua advocacia
decolar.

“O Dano moral presumido (in re ipsa) é aquele em que
sendo provada a situação específica, o dano moral fica
configurado, ou seja, não precisa ser provado, por já ter
sido presumido”.
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MOTIVO 7:
FORA DE RADAR
DOS GRANDES
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A concorrência no meio jurídico é uma das mais acirradas entre
todas as profissões no brasil. No mar de competidores, os grandes
escritórios divulgam seus trabalhos investindo muito dinheiro, de modo a
conquistar cada vez mais clientes, o que acaba prejudicando a
concorrência leal, afetando primeiro o novo advogado.
Porém, os grandes escritórios e a maioria dos advogados não
priorizam a atuação no direito do consumidor, porque não consideram ser
uma área tão lucrativa. As demandas das relações de consumo acabam
sendo desprezadas pelas grandes bancas advocatícias, que não
percebem ou preferem não perceber o potencial da área.
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No entanto, para o novo advogado, o direito do consumidor é a
estratégia certa para o início da atuação, porque a possibilidade de fechar
vários contratos mensais fará com que se multiplique o ganho, não em
uma única ação, mas sim em várias ações dentro do mesmo mês,
aumentando inclusive as chances de celebrar acordos, o que acelera não
só o final do processo, mas, sobretudo, o recebimento dos honorários.
Não é difícil conseguir fechar 10 ações de direito do consumidor em um
mês se há uma boa divulgação desses conteúdos pela internet.
Dessa forma, se o objetivo é buscar uma advocacia com espaço
para crescimento exponencial e fechar vários contratos por mês, o direito
do consumidor tem mais alcance.
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MOTIVO 8:
HONORÁRIOS DE
ATÉ 6 DÍGITOS
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Muito

embora

tenhamos dito que as ações de
direito do consumidor envolvem
quantias pouco elevadas, isso
não é propriamente uma regra.
Algumas ações podem
ser verdadeiras minas de ouro,
envolvendo honorários de até 6
dígitos. Alguns temas no direito
do consumidor podem envolver
cifras elevadas, como, por
exemplo, planos de saúde e
seguros que, dependendo do
valor do procedimento médico
ou do valor do do prêmio, pode
render facilmente honorários de
6

dígitos.

Honorários

compensadores, com certeza,
são estimulantes, dão
estabilidade financeira e fôlego
para uma advocacia dinâmica.
Para

que

isso

aconteça, escreva artigos, grave
vídeos falando sobre os mais
diversos procedimentos de
30

plano de saúde, bem como dos mais diversos tipos de seguros existentes,
por exemplo. Pode ocorrer de alguém encontrar sua mensagem por meio
de busca na internet e acabar se tornando um cliente em potencial.
Muito embora os assuntos “plano de saúde e seguro” pareçam
simples dentro do direito do consumidor, cada um deles possui uma gama
gigantesca de modalidades que sequer imaginamos. Por isso é
necessário um estudo aprofundado sobre essas questões. Como tudo na
vida, quanto maior o esforço, maior é a recompensa.
Para alcançar honorários de 6 dígitos é preciso dedicação,
dinamismo, esforçar-se ao máximo nos estudos e nas pesquisas para
domínio completo do assunto, lembrando que os concorrentes perseguem
o mesmo objetivo.
Para ilustrar de forma clara sobre o quanto um assunto como
seguro pode ser peculiar, recordo que certa vez fui indicado a um cliente
que teve que se submeter a um procedimento cirúrgico nos estados
unidos e precisou cancelar a volta ao brasil por conta do período de pós
operatório. O cliente havia adquirido suas passagens aéreas por meio de
um cartão de crédito black, que dá direito ao seguro viagem internacional.
Por essa condição de compra, ele fez jus ao seguro viagem,
automaticamente. No entanto, ao acionar a seguradora do cartão de
crédito, houve recusa de cobertura, obrigando o cliente a ingressar com
uma ação judicial para ter seus direitos preservados, uma vez que as
despesas com a cirurgia, internação, medicamentos e passagens de volta
em classe executiva ultrapassaram U$ 70 mil. Os honorários dessa ação
garantiram meu ano.
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CONSIDERAÇÕES
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O direito do consumidor é um ramo apaixonante, não só para
quem advoga, mas também para quem se beneficia da lei. É um
instrumento de cidadania, pois com ele a sociedade pode lutar pelos seus
direitos e punir as empresas que não obedecem a legislação.
Hoje, embora tenha avançado em outras especializações,
continuo a advogar no direito do consumidor, não só pelo retorno
financeiro que ele traz, mas principalmente porque é uma matéria que nos
empodera no dia a dia, em contraponto às empresas que insistem nas
práticas abusivas.
33

Desta forma, por acreditar ser esta a melhor área do direito para
início de

carreira, decidi fazer e disponibilizar esse trabalho, não para

tentar convencer, mas para mostrar que, às vezes, uma área
menosprezada pela maioria dos advogados pode produzir grandes
benefícios.
Acredito ainda que, para o recém formado com a carteirinha da
oab na mão, o direito do consumidor é a área que mais se encaixa às
suas necessidades diante das demandas de mercado.
Tenho certeza que seguindo este caminho com muito estudo e
trabalho, o sucesso profissional será garantido.
Espero, com essas considerações, poder ajudar o jovem
advogado na escolha da sua área de atuação, contribuindo para o início
de uma próspera carreira jurídica.
Boa sorte ao jovem advogado!

Acompanhe LEANDRO
PROVENZANO nas
redes sociais

