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Procon Assembleia: o Poder do Cidadão

O Procon Assembleia, que completou 12 anos de atividades e bons serviços prestados à
população mineira em 2009, tem desempenhado importante papel de interação entre o Poder
Legislativo de Minas Gerais e a sociedade, atuando sempre na orientação e na defesa dos
interesses do consumidor. Nas páginas deste relatório, encontram-se listadas todas as tarefas
desenvolvidas ao longo de 2009 pelo órgão.

Entre suas muitas atividades, o Procon divulga a legislação referente aos direitos do
consumidor, por meio de visitas educativas a escolas, sindicatos e empresas; publica
semanalmente uma lista básica de produtos e serviços, favorecendo a escolha de onde e o que
comprar; e atua para proteger e orientar o consumidor nas relações comerciais, respaldado pela
legislação vigente.

Tanto em atendimentos presenciais quanto por telefone ou por correio eletrônico, o
Procon Assembleia já contabiliza um milhão de atendimentos, com um significativo percentual de
solução de problemas, graças a um trabalho sério, de real dedicação ao cidadão, do qual ganha,
a cada ano, mais credibilidade e mais confiança.

É importante registrar também que a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em sua atuação cotidiana, tem trabalhado ao lado do Procon, fazendo a defesa da
correção e da legalidade nas relações de consumo em nosso Estado e debatendo os projetos
ligados ao setor, assim como todos os demais temas de interesse do consumidor e do
contribuinte mineiro.

Acreditamos que este relatório é a confirmação de que o Procon Assembleia é uma das
evidências de que o Legislativo não existe apenas para representar o cidadão, mas também para
atuar, cada vez mais, em sinergia perfeita com os anseios da sociedade.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da ALMG



Um milhão de atendimentos!
Por que festejar a marca de um milhão de atendimentos realizados pelo Procon Assembleia

em 12 anos de atividades? Não seria melhor se estivéssemos celebrando exatamente o contrário? Se

estivéssemos comemorando o fato de serem poucos os consumidores que se viram obrigados a

recorrer ao poder público para tutelar seus direitos? Sem dúvida, essa seria a situação ideal e a que

se deseja alcançar. Porém, estamos num mundo concreto, onde a realidade dos fatos é o que
prevalece no final das contas.

O que se festeja ao alcançar a marca de um número tão expressivo de atendimentos é o fato

de que o Estado, por meio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pode oferecer aos
consumidores as condições para a defesa dos seus direitos com a eficiência que se deseja para toda

a sua estrutura administrativa de atendimento aos cidadãos. Quando o Código de Defesa do

Consumidor não havia sido editado, quando os Procons e Juizados Especiais não haviam sido

criados, para onde ia o consumidor na busca da defesa de seus interesses? Para a Justiça Comum,

perdido no emaranhado de processos de toda natureza, protegido por leis esparsas, que apenas
casualmente disciplinavam a matéria de sua queixa.

Há pouco menos de 20 anos essa história mudou. Em 1990, a Lei 8.078 foi sancionada,

órgãos de defesa do consumidor foram criados e passaram a atuar fundamentados em legislação

especifica para a defesa dos direitos do consumidor. O avanço foi extraordinário. Em pouco tempo,

os fornecedores tiveram que adequar suas práticas às novas normas e passaram a reconhecer o
consumidor como alguém a ser respeitado. Com  essa mudança, todos saíram ganhando: a

Assembleia Legislativa, ao cumprir bem o seu papel na defesa do consumidor; os fornecedores, ao

reverem seus procedimentos; e, naturalmente, o consumidor, cuja voz passou a ser ouvida
dignamente.

Portanto, é essa evolução, hoje bem delineada, o fato merecedor de comemorações e que se

consubstancia na marca de um milhão de atendimentos realizados somente pelo Procon Assembleia

em pouco mais de uma década de atuação. Os consumidores que encontram nesse órgão a proteção

de que necessitam podem, mais do que ninguém, atestar (e atestam!) a eficácia da atuação de uma

equipe dedicada à sua defesa.

Por isso, o Procon Assembleia renova seu compromisso de continuar assegurando uma

adequada e eficaz prestação de serviço em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

De um lado, defendendo aqueles que requerem proteção; de outro, numa ação pró-ativa,
conscientizando os consumidores para que conheçam bem a legislação e saibam pleitear seus

direitos. Em ambos os casos, auxiliando o Poder Legislativo mineiro em sua missão de bem atender a
todos os cidadãos. Nossa meta nunca foi demonstrar um bom desempenho pelo número de

atendimentos, mas atender da melhor maneira possível todos os cidadãos que recorrem aos nossos

serviços. Foi o que o Procon Assembleia fez até aqui e é o que pretende continuar fazendo mais um
milhão de vezes, se houver necessidade.

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia
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Relatório de Atividades

Exercício 2009
Em 2009, o Procon Assembleia ultrapassou a marca de um milhão de atendimentos ao

público que recorre aos seus serviços. Esse número vem sendo contabilizado desde a criação do

órgão, em 1997. O atendimento realizado nas dependências do Procon representa cerca de 50 por

cento de todas as modalidades de atendimentos, ou seja, meio milhão de consumidores foram
atendidos pessoalmente nos últimos 12 anos.

Também são consideradas "atendimentos", para efeito de registro, as notificações

formalizadas, as orientações por telefone, as orientações pelo correio eletrônico ou pelo Sistema de

Interação com o Cidadão (SIC) e as audiências de conciliação. Esses atendimentos ocorrem no

campo de atuação do Procon Assembleia, destinado à abordagem de conflitos ocorridos na relação

de consumo.

Na outra vertente de sua atuação, em que se realiza o Programa Educação para o Consumo,

são igualmente considerados nos cálculos dos 'atendimentos" os estudantes recepcionados pelo

projeto Procon na Escola, o público destinatário do projeto Procon para o Fornecedor, os empregados

atendidos pelo projeto Procon na Empresa e o público beneficiado pelo projeto Procon para o

Cidadão. Ao longo de sua história, no cômputo geral, o Procon Assembleia contabiliza média de 85

mil atendimentos públicos a cada ano.

Segue tabela discriminando esses números:

Atendimentos realizados pelo Procon Assembleia desde a sua criação, em
1997, até o mês de dezembro de 2009.

Notificações formalizadas
Atendimentos pessoais
Orientações por telefone
Orientações pelo correio eletrônico
Público atendido nas audiências (consumidor e fornecedor)
Estudantes atendidos pelo projeto Procon na Escola
Público atendido pelo projeto Procon para o Fornecedor
Empregados atendidos pelo projeto Procon para a Empresa
Público atendido pelo projeto Procon para o Cidadão

TOTAL

Números eloquentes

104.477
496.404
274.888

22.628
62.544
53.671

826
3.298
1.600

1.020.336

No ano de 2009, o Procon Assembleia promoveu cerca de 70 mil atendimentos, assim
considerados a recepção direta a consumidores para simples orientação (pessoalmente ou por

telefone), os que geraram notificações e reclamações, os decorrentes das audiências de conciliação e

os que se deram pela internet. Se forem também considerados os atendimentos telefônicos, esse

número ultrapassa a casa dos 100 mil atendimentos ao longo do ano.

Foram registradas, em 2009, cerca de 15 mil notificações e reclamações contra fornecedores

de serviços e de produtos de aproximadamente 70 segmentos do mercado de consumo. Desses

procedimentos administrativos, decorreram em torno de quatro mil audiências de conciliação. Do total

de audiências, cerca de três mil resultaram em acordos que puseram fim ao conflito de consumo.
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Cabe observar que esse número representa índice relativamente alto (74%) de soluções alcançadas

com a intervenção do Procon Assembleia.

A tabela a seguir detalha os números do Procon Assembleia em 2009. A quantidade de

atendimentos somente não foi maior porque a unidade do Procon Assembleia, no Psiu da Praça Sete,

foi fechada no mês de março deste ano. A paralisação deve-se às reformas que estão sendo feitas

pelo Poder Executivo no prédio que abriga o Psiu da Praça Sete e onde também funciona o Procon

Assembleia, no centro da cidade. Ainda assim, o resultado das atividades do órgão em 2009

ultrapassou as expectativas, o que pode ser conferido na tabela a seguir.

Os números do Procon Assembleia no ano 2009
Atividades desenvolvidas pelo Procon Assembleia	Procon	Procon Praça

	

Lourdes J	Sete
Notificações/reclamações formalizadas	 13 . 429	 1.540
Solicitações de instauração de inquérito policial por
c rime de desobediência  	183

• Atendimentos pessoais 	39.677
OrentaçãQpt&efone	 31 .200

• O_entaçappo correio_eletrônico 	5.527
Total de atendimentos pessoais. por telefone e pelo	76.404
correio _eletrô nico_______
Média diária de atendimentos pessoais, por telefone e	332
pelo correio eletrônico (2ias)
Audiências realizadas	 -
Acordos firmados nas audiências de conciliação	 2.769
Pesquisas de preço	 119
Participação em eventos	 12
Projeto Educação para o Consumo
Proconna Escola	 87
Procon para o Fornecedor	 2

ara a 	 14
Cpanhas_Educativas 	10
Audiências Públicas
Estudantes  atendidos pelo Procon na Escola	 9.411

'Público atendidopelo Procon para o Fornecedor	 100
Empregados atendidos pelo Projeto Procon para a	1.500
Empresa	____________	 -.•---.

Total

14.969

-	 183

	

6.997	46.674

	

1.521	32.721

	

-	5.527

	

8.518	84.922

-	 369

4070

	

263	3.032
119

	

-	12

	

-	87

	

-	2

	

-	14

	

-	10

	

-	9.411

	

-	100

	

-	1500

Observações: Os números relativos a dezembro de 2009 foram estimados com base na
média dos três meses anteriores.
Vja o detalhamento das atividades naspginas seguintes.

Detalhamento das principais atividades desenvolvidas pelo Procon Assembleia

Notificações/ Reclamações formalizadas - Reclamação é a denominação utilizada pelo Procon

Assembleia para designar as queixas de consumidores levadas ao conhecimento do fornecedor por

meio de telefonema. Quando não solucionada, a reclamação pode ser transformada numa
notificação. que é a queixa endereçada ao fornecedor pelos Correios, por meio de um formulário.
Ambas são procedimentos administrativos, cujo objetivo é aproximar as partes na tentativa do

estabelecimento de acordo para solucionar o conflito originado na relação de consumo.

Solicitações de instauração de inquérito policial por crime de desobediência - São os pedidos

formalizados pelo Coordenador do Procon Assembleia à Delegacia de Policia de Defesa do

Consumidor para a apuração das causas que levaram o fornecedor a desobedecer à convocação de

II



comparecimento à audiência de conciliação. A ausência não justificada é crime, traz prejuízos para o

consumidor e para o poder público, tendo recebido, por isso, a devida previsão de punição. O crime

de desobediência está previsto no artigo 33, §2°, do Decreto Federal 2181/97, c/c o artigo 330, do
Código Penal.

Atendimentos pessoais - São os atendimentos efetuados aos consumidores nas dependências do

Procon, mas que se limitam ao fornecimento de orientação, incluindo, conforme o caso, contato com

o fornecedor, com o objetivo de eliminar o conflito na relação de consumo, sem a necessidade de

notificação. Há casos em que o consumidor é orientado a recorrer ao Poder Judiciário por completa

impossibilidade de solução do conflito mediante acordo entre as partes, no âmbito do Procon.

Orientação por telefone/ correio eletrônico/SIC - Atendimento ao consumidor que pode resultar na

recomendação de que formalize reclamação numa das unidades do Procon ou no fornecimento de

orientação, visando ao encaminhamento da solução de algum problema relacionado a conflito que se

originou na relação de consumo. Em 2009, a Assembleia Legislativa inaugurou o Sistema de

Interação com o Cidadão (SIC), possibilitando ao consumidor formalizar consulta ao Procon
Assembleia por meio de seu site na Internet.

Audiências realizadas - Quando o fornecedor se recusa a atender o consumidor que se julgou
lesado na relação de consumo, o Procon convoca as partes para uma audiência de conciliação,

oportunidade em que faz nova tentativa de composição, visando a um acordo que atenda a todos os
envolvidos no conflito.

Pesquisas de preço - Levantamentos realizados no mercado de consumo com o objetivo de apurar

os preços praticados pelos fornecedores de diversos segmentos. A partir da divulgação desses dados

pela imprensa, o serviço objetiva auxiliar o consumidor interessado em atualizar informações

referentes a custos, providência simples que deve anteceder a contratação de serviço ou a aquisição
de produto.

Projeto Educação para o Consumo - Originariamente, esse projeto era destinado a estudantes a
partir da 5 a série do Ensino Fundamental (atualmente, 6° ano do Ensino Fundamental), com o objetivo

de conscientizá-los de seus direitos e deveres como consumidores. Atendendo a diversas

solicitações, o projeto foi ampliado e passou a ser oferecido também a fornecedores, com o intuito de

esclarecer aspectos da legislação que deve ser observada por esse segmento. Por sua vez, as

campanhas educativas destinam-se tanto a consumidores quanto a fornecedores. As palestras são

ministradas pelo coordenador-geral do Procon ou pelos estagiários do órgão (estudantes de Direito),
que se deslocam até às escolas ou às empresas para se encontrarem com estudantes ou com
trabalhadores e empresários.

Participação em eventos - Presença do Procon em eventos aos quais é chamado para divulgar os

princípios do Direito do Consumidor, bem como sua atuação em prol de uma relação de consumo
saudável e favorável, tanto para consumidores quanto para fornecedores. Nesses encontros, Procons

de todo o país, por exemplo, trocam experiência uns com os outros e se atualizam com o objetivo de
assegurar atendimento uniforme ao consumidor.
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Quem é o primeiro entre os mais reclamados?

Os cartões de crédito ocupam a primeira posição no ranking de reclamações do Procon

Assembleia, situação que se repete pelo décimo ano consecutivo. No entanto, essa posição de

destaque das operadoras de cartões de crédito está sendo ameaçada pelas operadoras de telefonia

fixa e celular.

Se somarmos os números de reclamações dessas duas modalidades de serviço, a telefonia

passa a ocupar o primeiro lugar no ranking de reclamações do Procon Assembleia, tornando-se o

segmento com maior número de consumidores insatisfeitos.

Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos ficaram na terceira posição geral do ranking de
reclamações do Procon Assembleia em 2009.

Os segmentos que mais receberam reclamações em 2009
Período: 21112009 a 3011112009

Class. -- 	Assunto	 -	Notificçes
1°	Cartão de crédito	 -	2.587
2 0	Telefonia celular	 2.523
30	Telefonia fixa	 1.522
40	Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 1.097
5°	Empréstimo pessoal	 717
60	Aparelhos telefônicos	 676
70	por assinatura	 413
8°	Financeira	 383
90	Móveis e cozinhas planejadas	 303
10°	Provedores de acesso à internet	 291

TOTAL	 10.242

A seguinte tabela apresenta o registro histórico das três primeiras posições de reclamados no

Procon Assembleia, desde 2005. Como pode ser constatado, desde 2008, o somatório de

reclamações dos segmentos da telefonia fixa e móvel ultrapassa o total de reclamações formalizadas

contra operadoras de cartões de crédito. Em suma, nos últimos cinco anos, o maior de número de

reclamações contra fornecedores recairam sobre as operadoras de cartão crédito e de telefonia,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e empréstimo pessoal.



Os cam es de reclamações dos últimos cinco anos
1	 Seamento	 J

1°
	

Cartão de crédito	 919
2005
	

2°
	

Telefonia celular	 469
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 347
Cartão de crédito	 2.254

2006
	

2°
	

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 716
Telefonia celular	 699

1°
	

Cartão de crédito	 1.941
2007
	

2°
	

Telefonia celular	 1.038
3°
	

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos	 618
1°
	

Cartão de crédito	 3.151
2008
	

2°
	

Telefonia celular	 2.224
3°
	

Empréstimo pessoal
	

1.226
1°
	

Cartão de crédito	 2.587
2009
	

Telefonia celular	 2.523
3°
	

Telefonia fixa	 1.522

Área financeira: quando o crédito é um problema
Cartão de crédito

Os motivos que Levam os cartões de crédito a ocuparem a primeira posição no ranking de

reclamações do Procon estão relacionados à insatisfação com a qualidade da prestação do serviço

oferecido, mas decorrem, também, do ônus a que é submetido o consumidor que se torna

inadimplente. As taxas de juro aplicadas pelas operadoras do cartão de crédito são, historicamente,

elevadíssimas, não havendo norma que limite a adoção desses índices.

As demais reclamações referem-se à cobrança indevida, à solicitação de cancelamento do

cartão e parcelamento de débito, à solicitação de informação sobre cobrança/débito, à simples

solicitação de cancelamento do cartão, à venda casada, à oferta de cartão de crédito não solicitado

pelo consumidor, à solicitação de cancelamento do cartão e estorno da anuidade ou de outras

despesas, à perda, extravio, roubo ou clonagem e uso indevido do cartão de crédito e à solicitação de

cancelamento de débito. Esses são os assuntos mais frequentes relacionados às reclamações

apenas contra os cartões de crédito.

Empréstimos
Altas taxas de juro aplicadas aos empréstimos pessoais fazem com que esse segmento

ocupe a segunda posição no ranking de reclamações da área financeira. Uma vez em mora, o
consumidor encontra dificuldade cada vez mais acentuada para pagar as prestações e se vê obrigado

a recorrer ao Procon na busca de intermediação para o conflito que surge no momento de negociar a

quitação do débito. É sempre bom salientar, no entanto, que o fornecedor não é obrigado a negociar

o valor devido, devendo essa realidade ser considerada pelo consumidor no momento de contrair o
empréstimo.
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Golpe do empréstimo

Como se nao bastassem os problemas relacionados aos empréstimos oficiais, os

consumidores devem ficar atentos ao chamado 'golpe do empréstimo'. Nessa modalidade de crime,

os consumidores são atraídos por publicidade em que se oferece crédito fácil. Considerando que, na

maioria das vezes, o tomador do empréstimo não é proprietário de um imóvel para assegurar a dívida

ou não consegue encontrar avalista, o "credor" oferece a possibilidade de contratação de um seguro

que garanta o valor do empréstimo. No entanto, para contratar o seguro, o consumidor deve antecipar

parte do valor que será tomado por empréstimo. Quando deposita na conta indicada o valor para

essa finalidade, o golpe é concluído e, a partir dai, o consumidor já não consegue mais falar com o

"credor".

Lamentavelmente, muitos consumidores consultam o Procon apenas depois de aceitarem as

condições do "empréstimo'. Ainda assim, em 2009, alguns consumidores deixaram de se tornar
vitimas do golpe do empréstimo porque consultaram o Procon Assembleia e foram advertidos a

tempo para que não prosseguissem a negociação.

Planilhas
Em 2009. o Procon Assembleia elaborou 2.075 planilhas a pedido de consumidores que

desejavam conhecer o valor preciso do montante devido em empréstimos e financiamentos. Para

efetuar os cálculos, é necessária a apresentação do contrato e do carnê de pagamentos, onde estão

registrados o valor financiado, a taxa de juro, a data do contrato e a data de vencimento da 1 

parcela. A elaboração da planilha é recomendável sempre que o devedor desejar quitar o montante

devido, porque a antecipação do pagamento da divida pressupõe o abatimento da taxa de juro

aplicada nas operações que envolvam a outorga de crédito, conforme prescreve o Código de Defesa

do Consumidor. Infelizmente essa determinação nem sempre é observada pelos fornecedores, o que

representa prejuízo financeiro para o consumidor. Com a elaboração da planilha e mediante a

redução proporcional dos juros e demais acréscimos, o consumidor toma conhecimento do valor real

que deverá ser pago. Assim, deixará de desembolsar valores que não eram devidos e poderá exigir

do fornecedor respeito ao seu direito.

Filas
No que tange ao atendimento bancário, é grande o número de consumidores que indagam

sobre a Lei 14.235, de 26/4/2002. Essa norma disciplina o tempo de espera nas filas bancárias,
porém não poderá ser aplicada até que seja regulamentada pelo Poder Executivo, Os consumidores

reclamam do tempo precioso que perdem nas filas dos bancos e do desinteresse dessas instituições

em solucionar o problema.

Proteção automotiva

Há algum tempo surgiu no mercado uma modalidade de operação usualmente denominada

proteção automotiva. Aparentemente, trata-se de um seguro de veículos cujas coberturas são

mantidas mediante o rateio das despesas administrativas e decorrentes de sinistros de veículos
automotores. No entanto, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão do Ministério da

Fazenda, a quem incumbe a regulamentação e a fiscalização das atividades das seguradoras, não
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reconhece essa modalidade de negócio como seguro de veículos'. Sendo assim, por se tratar de

uma operação que não se encontra submetida à fiscalização federal e por não oferecer as garantias

legais inerentes ao seguro de veículos, mesmo que apresente vantagens financeiras para o

consumidor, considerando os riscos do negócio, o Procon não recomenda a proteção automotiva"

em lugar da contratação do seguro de veículos de sociedades autorizadas a exercer essa atividade e

submetidas à fiscalização da Susep. Atualmente, dezenas de fornecedores estão operando nesse

segmento de mercado, e o Procon Assembleia já começou a registrar algumas reclamações contra
ele.

Class.
1
2°
30
40

5°
6°
7°
8°
90
10°

Área financeira
Período: 21112009 a 3011112009

Assunto 
Cartão de crédito
Empréstimo pessoal
Financeira
Conta corrente/poupança
Atendimento bancário
Arrendamento mercantil
Consórcio
Cheque/cheque especial/cheque	atado
Escritório de cobrança
Títulos de capitalização

TOTAL

Notificações
2.587

717
383
130
118
63
60
39
22
20

Produtos: dissabores com as compras
Embora o Código de Defesa do Consumidor já seja uma norma conhecida especialmente

pelos fornecedores, ainda é grande o número de conflitos originados pela inobservância dessa lei.

Não é à toa que os eletrodomésticos e eletroeletrônicos ocupam a primeira posição no
ranking de reclamações no setor de produtos. As reclamações nesse campo referem-

-se a produtos vendidos com vícios de qualidade, ou cujas peças de reposição não se encontram
disponíveis no mercado.

Situação semelhante ocorre com os aparelhos telefônicos. O número de reclamações contra

esse segmento é tão grande que, embora sendo um eletroeletrônico, o produto recebe tratamento

especial por parte do Procon. A oferta de modelos, especialmente de aparelhos celulares, é muito

grande, e as assistências técnicas autorizadas não conseguem realizar os reparos satisfatoriamente.

Não sendo possível devolver o aparelho devidamente consertado no prazo de 30 dias, resta ao
consumidor recorrer ao Procon para solicitar a troca do aparelho ou a devolução do valor que pagou
por ele, nos termos da Lei 8078/90. Essa realidade faz aumentar a quantidade de reclamações contra

o segmento e demonstra a vulnerabilidade do consumidor no mercado de eletrônicos.

Vendo, não nego. Entrego quando puder.

Outra prática comum e igualmente condenável é a conclusão de vendas sem a existência do

produto em estoque. Quando o prazo de entrega do produto não é observado - e isso ocorre com

frequência no segmento de móveis, especialmente no de eletrodomésticos e de eletroeletrônicos - o

consumidor se vê obrigado a formalizar reclamação no Procon. Essa prática caracteriza
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descumprimento contratual, o que pode levar ao cancelamento da venda com a consequente
devolução dos valores eventualmente pagos.

Vendendo gato por lebre

Também corriqueira é a contratação do serviço de fabricação de cozinhas planejadas cujo

resultado final é diferente da concepção original, registrada no projeto. Essa situação atormenta a

vida dos consumidores e acaba desaguando no Procon, para a tentativa de conciliação entre as

partes. Nesses casos, o fornecedor tem a obrigação de fazer as correções até que consiga atender o

consumidor nos termos do projeto e do contrato. Quando não o faz e o Procon esgota seus recursos

para assegurar que o consumidor seja bem atendido, este é orientado a recorrer ao Poder Judiciário
para reclamar seus direitos.

Computadores com vício de qualidade e veículos usados que apresentam graves problemas

mecânicos contribuem para aumentar as reclamações no campo dos produtos, ocupando,
respectivamente a 4" e a 5 a posições no ranking de reclamações.

Especialmente no caso de veículos usados, em que pese a garantia de 90 dias assegurada

pelo Código de Defesa do Consumidor para esses produtos, a recomendação do Procon é de que o

consumidor adote alguns cuidados antes de concluir o negócio. Solicitar a um mecânico de confiança

que examine os componentes do veículo e seu estado geral, para verificar a ocorrência de algum

problema sério, é a primeira providência que deve ser adotada. Também a documentação merece

atenção especial, já que conhecer a procedência do veículo é fundamental para evitar a aquisição de

bens roubados ou que apresentem outros problemas. Por fim, o cuidado com a avaliação do impacto

que irá sofrer o orçamento doméstico, nos casos em que o produto será adquirido por meio de

financiamento, é fundamental para evitar dividas que tendem a se tornar difíceis de serem quitadas.

Quando esses cuidados são adotados, dificilmente o consumidor terá que recorrer ao Procon para
solicitar a defesa de seus direitos.

Quando o brinde é só uma dor de cabeça

Para atrair a atenção dos consumidores, os fornecedores estão adotando com frequência

crescente a antiga estratégia de oferecer brindes a seus clientes. O consumidor assina uma

determinada publicação, por exemplo, e ganha o direito de receber este ou aquele brinde. No
entanto, igualmente comum a essa oferta, é o vício praticado pelo fornecedor de não fazer a entrega
do brinde prometido. Embora possa até mesmo ter cumprido a obrigação principal, ou seja, ainda que

esteja enviando regularmente a publicação à residência do consumidor, o fato de não ter enviado

também o brinde no tempo combinado caracteriza o descumprimento contratual e sujeita o fornecedor
à rescisão contratual, se o consumidor formalizar solicitação nesse sentido.
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Produtos
Período: 21112009 a 3011112009

Class.	 Assunto
10	Eletrodomésticos e eletroeletrôn icos
20	Aparelhos telefônicos
30	Móveis e cozinhas planejadas
40	Informática/computador
50	Veículos
60	Editoras
7°	Imóveis
80	Material de construção

______ Vestuário
90 Peças/pneus/acessórios

Aparelhos de segurança
Decoração/persianas/cortinas/taetes/adornos

Notificações
1.097

676
303
277
165
157
135

57

17

10°	1 Vidros ebox	 14
TOTAL	 2.898

Serviços: contratando problemas

Ponto de TV com aborrecimento extra

Embora a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já tenha examinado

exaustivamente a questão relativa à cobrança dos pontos-extras e proibido a cobrança sob essa

rubrica, as operadoras de TV a cabo insistem em manter a cobrança nas faturas mensais. Após a

decisão da Anatel, algumas operadoras chegaram a alterar a rubrica para tentar driblar a

determinação do órgão governamental. Para coibir essa prática o Procon Assembleia formaliza

notificação a pedido dos consumidores e, não sendo atendido, encaminha o consumidor ao Poder

Judiciário. Não somente por esse motivo, mas também em decorrência dos vícios apresentados pelo

serviço e à deficiência no atendimento, o segmento foi o que mais recebeu reclamações na área de

serviços. Os consumidores reclamaram contra cobrança indevida, suspensão do sinal sem aviso

prévio, decisão unilateral de alteração da grade de programação, cobranças indevidas e dificuldades
de comunicaçao com o fornecedor, entre outras queixas.

Internet lenta

Contra os provedores de acesso à internet a reclamação mais corriqueira fica por conta da

velocidade inferior à que foi contratada e à dificuldade que o consumidor encontra para solucionar

esse problema, se não contar com a intervenção do Procon. Nesse segmento, também é comum a

suspensão do serviço sem o prévio aviso ao consumidor e sem a apresenação de justificativa
plausível por parte do fornecedor.

Em relação aos planos de saúde, as reclamações se referem ao aumento das mensalidades,

cuja justificativa é questionada pelos usuários, sendo também comum a queixa pela recusa de
realização de algum exame.

No caso das agências de turismo, pacotes, hotéis e pousadas, as reclamações mais comuns
referem-se ao descumprimento de cláusula contratual.
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Gripe suína e viagens internacionais

Em 2009, por conta da gripe suiria e da advertência oficial das autoridades federais em
relação aos destinos considerados desaconselháveis, muitos consumidores se viram na obrigação de
desistir das viagens para as quais já haviam adquirido passagens aéreas. A posição firmada pelo
Procon Assembleia para a abordagem desse problema partiu da data de advertência do Governo
Federal. No entendimento do Procon, uma vez feita tal advertência, os consumidores desobrigavam-
se dos compromissos assumidos, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente de conhecimento
público e força maior.

Sanção pedagógica

Em novembro de 1999. passou a vigorar a Lei n" 9.870, que, entre outras providências,
determina, em seu artigo 6 0 . a proibição de qualquer sanção pedagógica por motivo de
nadimplemento. De acordo com essa lei, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção
de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de
inadimplemento. sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas,
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil
Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Ainda assim, mesmo transcorridos dez anos da edição dessa norma, alguns
estabelecimentos de ensino insistem em utilizar esse artifício na tentativa de receber o crédito que
lhes é devido pelo consumidor inadimplente. Quando solicitado pelo consumidor, o Procon notifica o
estabelecimento, requer a revisão do procedimento e, se não for atendido, encaminha o consumidor
ao Juizado Especial. O Procon Assembleia também procura orientar o consumidor para que reveja
suas finanças pessoais e procure quitar a dívida, uma vez que a lei foi editada para evitar o
constrangimento dos estudantes, não devendo ser usada para a simples protelação de obrigações
assumidas contratualmente.

Class.
10

20
30

4°
5°
6°
7°
8°90

10°

Serviços
Período: 21112009 a 3011112009

Assunto
jTVporassinatura	-
Provedores de acesso à internet

1 
Estabelecimentos de ensino
Planos de saúde

T Agênciade turismo/pacotes/hot
JAnúnciosepublicidade
Lojas/shoppíngs/supermercados

1 
Assistência técnica

JCompanhias aéreas
Imobiliária

TOTAL

Notif
413
291
201
143
101
90
89
80
48
30

1.486
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Serviços Públicos
Telefonia

Como já foi registrado anteriormente, se os números da telefonia celular forem somados aos

da telefonia fixa, o resultado dessa soma ultrapassa em muito o número de reclamações contra

cartões de crédito, que se encontra em primeiro lugar no ranking de reclamações do Procon.

As reclamações mais frequentes que ilustram os problemas desse segmento são: dificuldade

para rescindir o contrato; inclusão de nome no Serasa sem motivação aparente; bloqueio de linha

sem motivo justificável; não reconhecimento das ligações pelo consumidor; requerimento de estorno

de cobrança indevida ou crédito de valor indevidamente debitados; cobrança de conta após telefone

furtado; acordo para pagamento de débito não honrado pelo fornecedor; solicitação de compensação

de valor pago em fatura mensal; tarifação acima do valor contratado; solicitação de informação para

acerto/parcelamento de débito; não reconhecimento pela operadora de promoção ou de vantagens

oferecidas; divergências em relação à oferta; não recebimento das faturas com regularidade ou

dificuldade para quitar a fatura.

Morosidade no restabelecimento do serviço
Atualmente, o setor de energia elétrica está encontrando dificuldades para manter a

continuidade do serviço, nos termos do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo

com esse dispositivo, "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias

ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".

Com o aumento das tempestades com trovoadas, as descargas elétricas estão provocando

danos materiais com mais frequência, sendo que o parágrafo único, do mencionado art. 22 do Código

de Defesa do Consumidor, prevê a obrigação de reparação desses danos. A maior incidência desse

problema fez com que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) editasse a Resolução 360, de

2009, válida desde 17/6/09 e que disciplina a matéria. Mais informações sobre esse assunto

encontram-se na página do Procon, no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Outros problemas que são comuns ao segmento e motivo de reclamações são o valor

cobrado na fatura considerado alto; suspeita de mau funcionamento do medidor de energia e demora

no atendimento a demanda apresentada pelo consumidor.

Serviços Públicos
Período: 21112009 a 3011112009

Class. 	Assunto
1,1 	Telefonia celular
2°	Telefonia fixa
30	Energia elétrica
40	Agua e esgoto
50	Correios
60	Transporte coletivo

TOTAL

Notificações
2.523
1.522

170
53
12

5
4.285
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Assunto das reclamações
Segue, abaixo, a relaçào de todos os assuntos que foram objeto de reclamação no Procon

Assembleia, em 2009.

Procon Assembleia - Assuntos das Reclamações
Período: 21112009 a 3011112009

Assunto
Cartão de crédito
Telefonia celular
Telefonia fixa
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Empréstimo pessoal
Aparelhos telefônicos
Planilha de cálculo
TV por assinatura
Financeira
Móveis e cozinhas planejadas
Provedores de acesso à internet
!nformática/computador
Estabelecimentos de ensino
Energia elétrica
Veículos
Editoras
Planos de saúde
Imóveis
Conta-corrente/poupança
Atendimento bancário
Agência de turismo/pacotes/hotéis/pousadas
Anúncios e publicidade
Lojas/shoppings/superm ercados
Assistência técnica
Arrendamento mercantil/Ieasing
Consórcio
Material de construção/acabamentos (57)
Vestuário (57)
Anua e esuoto'
Companhias aéreas
Cheque/cheque especial/cheque pré-datado
Imobiliária
Comércio eletrônico (28)
Agênade emprego (28)
Foto/vídeo/som
Escritório de cobrança
Títulos de capitalização (20)

diversos (?P_)
Financiamento habitacional
Seguro de veículos (18)

(18)
Profissionais liberais (17)
Lavanderia (17)
Peças/pneus/acessórios (17)
Aparelhos de segurança (17)
Decoração/persianaicortinaJtaete/adorno (1
Vidros ebox(14)
Profissionais autônomos (14)
Seguro de vida (13)
Transportadoras (13)
DroQraria/perf uma ria/cosméticos

Class.
1°
2°
3°
4°

6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°

28°
29°
30°
31°
32°

33°
34°
35°

36°
37°

38°

39°

40°

Notificações
2.587
2.523
1.522
1.097

717
676

2.075
413
383
303
291
277
201
170
165
157
143
135
130
118
101
90
89
BQ
63
60

114

53
48
39
30
56

23
22
40

19
36

85

28

52
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Reforma _de_ imóveis _(13)
41°	Correios (12)	 60

Animais/pet shop (12)
Documentação de imóveis ou veículos (12)
Eventos (12)
Alimentos (12)

420	óticas	 11
430	Empresas de segurança (10)	 30

Material esportivo (10)
Academias (10)

440	Agência de namoro	 8
45°	Desentupidoras (5)	 15

Transporte coletivo (5)
Seguro _residencial _(5)

460	Seguro saúde (3)	 6
Crédito _educativo _(3)

47°	Conservadoras (2)	 6
Combustíveis (2)
Transporte _escolar _(2)

480	Pecúlio/previdência privada/montepio (1)	 2
Clínica _veterinária _(1)

490	Outros serviços	 827
500	Outros produtos	 566
51 0	Outros	 335
52°	Outros (financeira)	 229

Pesquisas de preços
Um dos serviços oferecidos pelo Procon e que tem grande aceitação por parte dos

consumidores consiste na oferta de pesquisas de preço de produtos e de serviços de diversos

segmentos. Os estagiários do Procon Assembleia se deslocam até os estabelecimentos e verificam

os valores cobrados pelos itens pesquisados. Depois de um levantamento sistemático e cuidadoso,

esses números são dispostos numa tabela, permitindo apurar quais fornecedores estão praticando os

melhores preços, qual o índice de aumento sofrido por esses produtos e serviços, onde e de quem
contratar serviços e adquirir produtos mais em conta.

O Procon também procura ficar sintonizado com o comércio sazonal, antecipando-se na

oferta de informações atualizadas nas épocas do ano em que o consumidor é mais requisitado pelo

mercado de consumo. Assim, a começar pelo início do ano, quando é grande a procura por materiais

escolares e até as festas de fim de ano, quando o mercado de consumo fica mais aquecido em

função do Natal, o Procon oferece pesquisas de preços que incluem os ovos de Páscoa, peixes,

presentes para o Dia das Mães, Festa Junina, flores para o dia de Finados e brinquedos. Em 2009, o

órgão atendeu prontamente também a uma demanda específica, oferecendo pesquisas sobre o preço
do álcool gel e de máscaras, quando a gripe suína tornou-se uma ameaça para a população e esses
produtos foram muito procurados.

Outro trabalho desenvolvido pelo setor de pesquisas de preços do Procon Assembleia é a
fiscalização educativa dos estabelecimentos comerciais com o objetivo de averiguar o

descumprimento das normas de defesa do consumidor, como, por exemplo, deixar de expor em local

bem visível cartazes informando o telefone e o endereço do Procon e a existência do Código de

Defesa do Consumidor no estabelecimento. A partir dessa fiscalização, é elaborado um relatório
conclusivo, que é encaminhado ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.
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Além de serem divulgadas por veículos de comunicação, as tabelas com os preços de

produtos e serviços encontram-se na página do Procon Assembleia, no site da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, cujo endereço é 'www.almg.gov.br'.

Em 2009, o Procon Assembleia realizou 134 pesquisas de preço, conforme indica a tabela a seguir:

Pesquisas de preços realizadas durante o ano de 2009
Segmentos pesquisados	 Quantidade de

pesquisas realizadas
Gás decozinha	 13	13
Padaria, combustíveis, sacolão, supermercados	 12 (x	 48
Açougue, cimento	 11 (x 2)	22
Gás natural veicular (GNV)	 9(j)	9
Mensalidade escolar, álcool gel	 2 (x 2)	4
Material escolar, ovos de Páscoa, peixe, Dia das Mães, Festa Junina,
estacionamento, banco, produtos ltambé, transporte rodoviário, flores	1 (x 14)	14
Finados, brinquedos, passagens aéreas, passagens rodoviárias, Natal
Pesquisas comparativas de preços (realização trimestral, semestral e	 24anual)

TOTAL	 134

Educar para um consumo consciente
Desde que foi instituído, o Procon Assembleia percebeu a necessidade de trabalhar em duas

frentes: de um lado, atender com eficácia o consumidor lesado, procurando interceder em seu favor

na busca de uma solução para o conflito apresentado. De outro - numa ação pró-ativa - oferecer

meios de informar o consumidor acerca da legislação que o protege e de orientá-lo sobre seus

direitos e sobre como agir em defesa destes. Para atender essa necessidade o Procon Assembleia

instituiu o Programa Educação para o Consumo, que logo alcançou grande aceitação por parte dos

destinatários dessa iniciativa. Fazem parte desse programa os projetos Procon na Escola, Procon

para o Fornecedor e Procon para a Empresa. O assessoramento para a criação de Procons, as
campanhas educativas e a participação em eventos são igualmente considerados parte integrante do

mencionado programa. Abaixo, segue o detalhamento das atividades do Programa Educação para o

Consumo, em 2009.

Detalhamento das atividades do Programa
Educação para o Consumo em 2009

Visitas	Público
Programas	 realizadas	atendido
Procon na Escola	 87	9.411
Procon para o Fornecedor	 2	 100
Procon para a Empresa	 14	1.500
Assessoramento para a criação
deProcons	 2	 150
Campanhas educativas	 10	 -
Eventos

Total	 127	11.161

Procon na Escola

O Procon na Escola é um projeto desenvolvido para estudantes a partir do 6° ano do ensino

fundamental. Consiste na oferta de palestras que são elaboradas e ministradas pelos servidores e



estagiários do Procon Assembleia e que têm como finalidade oferecer informação sobre os direitos do

consumidor e os mecanismos disponíveis para a sua proteção. Além disso, as palestras tratam do

consumo como um fenômeno contemporâneo e orientam os estudantes sobre a necessidade de

disciplina e da adoção de critérios para que evitem contratar aquilo de que não necessitam e evitem

também se endividar.

Em 2009, 9.411 estudantes participaram desse projeto, a partir das 87 escolas visitadas pela

equipe do Procon.

Procon para o Fornecedor

Quando solicitado, o Procon Assembleia também oferece palestras aos fornecedores com o

objetivo de esclarecer aspectos da legislação referente ao mercado de consumo. Essa iniciativa se

mostra muito oportuna, porque um fornecedor bem orientado costuma contribuir de modo especial

para as boas relações de consumo, evitando conflitos cuja solução, muitas vezes, depende apenas

de um simples entendimento. Em 2009, o Procon fez duas visitas a fornecedores, atendendo

diretamente a 100 pessoas.

Procon para a Empresa

Outro público interessado em conhecer com mais detalhes o Direito do Consumidor é

constituído pelos profissionais que trabalham nos estabelecimentos comerciais. Para esse segmento,

o Procon Assembleia desenvolveu o projeto Procon para a Empresa. Nos mesmos moldes dos

projetos destinados ao fornecedor e ao consumidor, o Procon para a Empresa tem a finalidade de

esclarecer os direitos do consumidor. Em 2009, o projeto atendeu a 1.500 profissionais de 14

estabelecimentos comerciais.

Palestras sobre orçamento doméstico

Ainda no projeto Procon para a Empresa, o Procon Assembleia oferece uma modalidade

especial de palestra que tem uma boa aceitação. Ao observar o grande número de reclamações

referentes a dívidas com cartão de crédito, empréstimos pessoais, cheques especiais e outras

modalidades de obtenção de recursos financeiros, o Procon Assembleia elaborou uma pesquisa e

detectou o superendividamento de parte dos consumidores. Constatou, também, que esse fato ocorre

em virtude da falta de conhecimento de princípios elementares e que devem reger as finanças

pessoais de qualquer cidadão. Mesmo aquilo que parece óbvio ao olhar de alguns nem sempre é tão

claro para muitos, o que leva esses consumidores a adotarem procedimentos lesivos aos próprios
interesses. Somente depois de bem orientados, percebem o erro que estão cometendo e adotam os

procedimentos recomendáveis, livrando-se das dificuldades que cavaram para si mesmos.

Ciente disso, o Procon Assembleia passou a oferecer, especialmente a funcionários de

empresas, noções básicas sobre planejamento do orçamento familiar, obtendo grande aceitação por

parte dos destinatários dessas palestras. A iniciativa teve aceitação tão ampla que, atualmente, faz
parte da Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) de várias empresas. O atendimento

é feito a partir da solicitação dos interessados, ficando sujeita apenas à existência de data e horários

livres na agenda do Procon.
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Assessoria para a criação de Procons

Sempre que solicitado, o Procon Assembléia presta assessoramento técnico a prefeituras,

câmaras municipais ou associações para a criação de Procons municipais. Com  essa finalidade, em
2009, foram realizadas palestras na Câmara Municipal de Extrema-MG, na inauguração do Centro de

Atendimento ao Cidadão daquela cidade, quando foi implantado o Procon Câmara. Também a cidade

de Unai recebeu a visita do Procon Assembleia, durante a 3' Conferência do Direito do Consumidor,

realizada na Câmara Municipal daquele município. Ao todo, 150 pessoas participaram desses

eventos.

Campanhas educativas

Sempre que possível, o Procon Assembleia procura associar-se a outras entidades para

ampliar seu campo de ação e difundir informações a respeito do Direito do Consumidor. Essa ação se

dá por meio de panfletagens e de programas que oferecem à comunidade serviços, cultura, educação

e lazer.

As panfletagens são feitas com objetivos específicos, como a que ocorreu no aeroporto de

Confins e na rodoviária de Belo Horizonte, no início do ano, para informar sobre os direitos dos

usuários dos serviços de transportes aéreo e rodoviário. Nos demais programas, os estagiários do

Procon Assembleia, além de distribuírem folhetos informativos, atendem à população e prestam

esclarecimentos sobre os direitos do consumidor.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG), o Serviço Social do Comércio de Minas Gerais

(Sesc-MG), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a Rede Globo Minas, a

Cruz Vermelha Brasileira e o Procon Municipal de Belo Horizonte foram algumas das entidades que

trabalharam em parceria com o Procon Assembleia em campanhas educativas, no ano 2009,

atendendo a um grande público.

Eventos públicos

Na categoria de 'Eventos são incluídas todas as participações do Procon Assembleia em

iniciativas próprias ou de outras entidades, relacionadas à defesa do consumidor, desde um curso

preparatório para novos estagiários até uma reunião do Procon Estadual com os Procons municipais.

Destacaram-se, neste ano, a participação do Procon Assembleia na audiência pública da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que se debateu a qualidade do atendimento e a
portabilidade na telefonia móvel, e a realização, em conjunto com a Associação Brasileira de

Administradoras de Consórcio (Abac), de curso com o objetivo de expor e debater questões

recorrentes ao sistema de Consórcios.
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A tabela abaixo apresenta os dados do Programa Educação para o Consumo em 2009.

Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

_ProgramEduça
Procon na	Procon para o

Escola	Fornecedor

	

Visitas Públ. Visitas	Públ.

	12 1.295	1	50

	

13 1.920	-	-

	

17 1.926	-	-

	

13	1.117	-	-

	

3	430	-	-

	

7	640	-	-

	

8	853	1	50

	

5	388	-	-

	

9	842	-	-

	

8719411	2	iool

:ao para o Consumo 2009
Procon para Assessoria cr.

- a Empresa	Procons
Visitas Públ. Visitas Públ.

2	130	-	-
2	170	1	50
2	210	-	-
1	160	-	-
1	30	-	-

1	100	-	-
1	50	-	-
1	60	1	100
3	590	-	-

	

141.5001	21 1501

Atuação eficaz na prevenção

Por questão de economia, o detalhamento do quadro acima, com a relação dos locais

visitados pelo Programa Educação para o Consumo, em 2009, seguidos da descrição de cada visita,

encontra-se exclusivamente na versão eletrônica do presente relatório, que pode ser consultado na
página do Procon Assembleia, no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cujo endereço é
www.almg.gov.br .

Uma ocorrência justificável
Como já foi esclarecido no início deste relatório, a unidade do Procon Assembleia do Centro

de Belo Horizonte, no Psiu da Praça Sete, foi fechada no mês de março de 2009 para a realização de

reformas no prédio. Naturalmente, essa paralisação representou uma dificuldade para o consumidor,

fato que ficou demonstrado nos números apurados, conforme registra a tabela abaixo. Presume-se

que, em 2009, o Procon Assembleia tenha deixado de realizar mais de 45 mil atendimentos em

decorrência do fechamento temporário de sua unidade do Centro de Belo Horizonte. A previsão é de

que essa unidade retome seu funcionamento regular já no início de 2010.

Atendimentos realizados pelo Procon Assembleia em 2007, 2008 e 2009
2007	 2008	2009

Notificações formalizadas	 16.636 	20.451	14.969
Atendimentos pessoais 	52.715	69.703	46.674
Orientações por telefone	 26.317	34.515	32.721
Orientação pelo correio eletrônico e pelo SIC	 2.090	 3.174	5.527
Público atendido nas audiências (consumidor	 7.844	11.486	8.140
e fornecedor)
Estudantes atendidos pelo projeto Procon na	14.129	13.062	9.411
Escola
Público atendido pelo projeto Procon para o	 300

	
216	100

fornecedor
Empregados atendidos pelo projeto Procon	 668	 1.130	1.500
para a Empresa

TOTAL	 120.699	153.737	1	 119.042

25



A demanda pelos serviços do Procon Assembleia cresce ano a ano
O registro das atividades do atendimento do Procon Assembleia desde sua criação, em 1997,

demonstra um crescimento regular, ocasionalmente perturbado por algum evento justificável. Como
se pode notar na tabela a seguir, na coluna 'Notificações", por exemplo, nos anos de 2006, 2007 e
2008, o aumento dessa atividade foi significativo. A queda verificada em 2009 decorreu, como já
explicado, da paralisação das atividades da unidade que funciona na Praça Sete. O mesmo
fenômeno poderá ser verificado nas colunas "Atendimento pessoal", "Orientações por telefone" e
"Audiências realizadas", pelo mesmo motivo.

A coluna referente às orientações por e-mail ou pelo Sistema de Interação com o Cidadão
(SIC), por sua vez, registrou crescimento, tendo em vista que, por se dar em ambiente virtual, essa
atividade não foi prejudicada pelas reformas do prédio que abriga o Procon no Centro da cidade.
Essa constatação apenas confirma o fato de que é crescente a demanda pelos serviços oferecidos
pelo Procon, nos termos dos dados constantes da tabela.

Em relação à pequena queda verificada na coluna referente às orientações por telefone, a
causa também decorre da paralisação da unidade do Procon na Praça Sete. Embora o atendimento
telefônico aos consumidores seja feito exclusivamente pela unidade do Procon no bairro de Lourdes,
os telefonemas dirigidos àquela unidade para apurar dados referentes aos procedimentos
administrativos ali instaurados também são contabilizados para efeito de atendimento. Como essa
unidade ficou paralisada por diversos meses, a tabela acusa a redução de suas atividades também
em relação ao atendimento telefônico.

Evolução das atividades de atendimento do Procon Assembleia
desde asuacrJço em 1997

	

Ano	Notificações	Atendimentos Orientações Orientações por Audiências
pessoais	por telefone	e..mailep/SIC* 1 realizadas

	I1'^q9
97	 500	 1O.00PI	6.000	- - 	- 200

	

98	 2.000	 15.000	9.000 -	 800
	9	5.000	25.000	10.0001 	 1.200

	

2000	 7.008	 40.908	13.904	 1.594	2.967
	2001	 5.596	32.730	18.000	 1.920	2.599

	

2002	 3.701	29.279	25.000	 1.568	1.301

	

2003	 4.247	37.498	25.000	 1.650	1.303

	

2004	 4.331	43.700	27.500	 1.122	1.681

	

2005	 7.250 	41.993	27.500	 1.850	2.044

	

2006	12.788	51.204 	23.625	 2.133	3.442

	

2007 	16.636	 52.715	22.123	 2.090	3.922

	

2008	 20.451	 69.703	 34.515	 3.174	5.743

	

2009	 14.969	 46.674	32.7215.527	4.070
TOTAL	104.477	496.404	274.888	 31.272

*SIC - Sistema de Interação com o Cidadão (em atividade desde odia 51812009).

Atendimento eletrônico em alta
Em agosto de 2009. a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio de sua Diretoria de

Comunicação Institucional, inaugurou o Sistema de Interação com o Cidadão (SIC). Trata-se da oferta
de um espaço no site da Assembleia Legislativa para que o cidadão possa encaminhar suas
consultas acerca de diversos assuntos. Também na página do Procon Assembleia, nesse site, o



consumidor pode encaminhar suas dúvidas e sugestões. Até então, esse serviço era prestado por

meio do correio eletrônico por iniciativa direta do Procon. A partir da criação do SIC, toda a dinâmica

referente ao atendimento eletrônico oferecido pela Assembleia Legislativa passou a ter

acompanhamento direto por parte de profissionais de diversas áreas.

A tabela a seguir demonstra a evolução da demanda por informação solicitada ao Procon

Assembleia nos últimos cinco anos a partir do correio eletrônico e, desde agosto deste ano, também a

partir do SIC. Como se pode observar, o índice de consultas dobrou nos últimos cinco anos, o que fez

com que o Procon Assembleia indicasse dois servidores para a prestação desse serviço desde

dezembro de 2008. O serviço antes era realizado por um só profissional. Em 2005, o Procon

Assembleia recebeu 1.850 e-maus com consultas. Esse número saltou para 5.527 em 2009.

e-inails
(em miIhaiei

O consumidor reconhece quando é bem atendido

As mensagens abaixo foram enviadas ao Procon Assembleia por e-mail e expressam a

gratidão do consumidor em relação ao atendimento oferecido pelo órgão. O que o consumidor deseja

é apenas ser atendido condignamente, ser ouvido e, tanto quanto possível, obter uma solução

favorável para o problema que está enfrentando.

"Agradeço enormemente a atenção dispensada e a agilidade na resposta de meu e-mail. Jamais

poderia esperar que a ALMG fosse responder a ele tão prontamente. Apesar do insucesso na busca
das informações solicitadas, fiquei muito contente com o atendimento da ALMG." (N.C. - 25/11/2009)

"Muito obrigada por suas orientações e pela sua eficiência em responder-me. Fiquei impressionada

com a agilidade do seu atendimento. Quem dera todos os profissionais trabalhassem assim como
você. Mais uma vez obrigada. Em breve estarei procurando por vocês." (LO. - 23/1112009)

"Muito obrigada pela resposta! Devo reconhecer a eficiência e a prontidão do atendimento, atitudes
tão incomuns nesse País." (L.F.M. —20/11/2009)

Caro atendente, fico grato por sua informação. Vou seguir sua orientação e comparecerei ao Procon
para uma melhor análise do meu caso. Muitíssimo obrigado." (J.V. - 11/11/2009)
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"Agradeço a disponibilidade e a rapidez da resposta! Espero continuar contando com o apoio e a

presteza desse órgão!" (18/1012009)

"Meu maior problema é que estou no exterior e. por isso, sem ter acesso aos recursos que preciso no

Brasil. Estarei em Belo Horizonte no final de semana do dia 24110 e, caso ainda necessário,

procurarei o Procon. Obrigado." (G. D. - 16/10/2009)

"Muito obrigada pelo retorno. Fiquei impressionada com a agilidade de vocês! Parabéns!" (A. P. -
15/9/2009)

"Desde já agradeço a informação, que para nós foi muito importante, pois conseguimos resolver o

problema com a loja amigavelmente. Eles retiraram os juros e meu pai quitou o valor referente ao

preço à vista. Muito grata peta ajuda!" (C. A. M. - 24/8/2009)

"Esta é a segunda vez que consulto o Procon Assembleia e sou prontamente atendido. A toda a

equipe, o meu muito obrigado." (P. S. 14/8/2009)

'Mais aliviado, agradeço muito a atenção. Já entrei em contato com a concessionária, agendando

para amanhã uma visita. Obrigado, mais uma vez. Não chegando a um acordo, procurarei o Procon
com toda a certeza." (A.F.L. - 30/6/2009)

"Estou escrevendo para agradecer pela atenção e gostaria de informar que a entrega foi feita. Depois

de 19 longos dias de espera finalmente recebi minha encomenda." (A. DO. - 29/5/2009)

"Obrigado pela rapidez e competência. É assim que nossas instituições públicas devem caminhar.

Parabéns." (A J. B. - 7/7/2009)

"Assim que informei ao fornecedor que entraria em contato com o Procon, e foi o que fiz,

restabeleceram a prestação do serviço." (T.C.S. - 26/5/2009)

— Muito grata pelas informações. Adorei esta informatização do Procon. Realmente nós, consumidores,

estávamos precisando desse tipo de atendimento." (S.D.P.R. - 20/5/2009)

"Agradeço ao Procon por ter me ajudado. Acho que foi só depois de vocês entrarem em contato que

decidiram me levar a sério. Achei um absurdo o que fizeram comigo, mas ainda bem que temos um

órgão com o qual podemos contar. Eu já havia ligado para eles mais de dez vezes e sempre me

davam uma desculpa. Decidi procurar o Procon e no outro dia me deram o meu produto. Agradeço a
vocês. Se não fosse pelo contato que fizeram, talvez estariam fazendo hora comigo até hoje." (S. S.
M. J. - 29/1/2009)

"Venho agradecer a seu pronto atendimento ao meu grito de socorro. Como disse anteriormente,

estou operada, mas tiro os pontos agora nesta quinta-feira. Tão logo seja autorizada por minha

médica a sair de casa, irei ao Procon para solucionarmos de vez este problema. Mais uma vez, muito

agradecida pelo esclarecimento e pelo apoio." (M. L. - 515/2009)

"Gostaria de agradecer a presteza com que o Procon esclareceu minhas dúvidas. Assim, sei que não

só eu, mas a população em geral temos com quem contar. Quero que toda a equipe do Procon

receba os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado!" (H. F. S. - 30/3/2009)

"Muitissimo obrigada. Estava perdida sem saber a orientação correta. A ajuda do Procon Assembleia
foi super importante." (C. J. A F. - 30/6/2009)



Pesquisa de (in)satisfação, ou por que as operadoras de telefonia não sabem
usar o telefone???

Um dos males que perduram e contribuem para a insatisfação dos consumidores é o descaso

com o atendimento telefônico oferecido pelos Serviços de Atendimento ao Consumidor -

popularmente conhecidos pela sigla SAC -, especialmente o das operadoras de telefonia. Não se

compreende como empresas com tecnologia de ponta e cuja missão é assegurar meios de

comunicação eficazes possam utilizar de maneira tão grotesca os recursos que desenvolvem. É

inconcebível que essas empresas, que deveriam primar pela boa utilização dos serviços que

oferecem, sejam as primeiras a irritar os consumidores com um showde incompetência.

Quando se fala dos cal! centers das operadoras de telefonia de um modo especial, é comum

que o consumidor simplesmente não consiga um interlocutor com o mínimo de preparo do outro lado

da linha para avaliar sua demanda. Como foi registrado no relatório do Procon no ano passado, "há

alguns consumidores que chegam ao Procon no limite de um ataque de nervos, desgastados que

estão pelas inumeráveis tentativas de comunicação com os caIl-centers desses fornecedores, sem

que consigam atingir seus objetivos. Esses consumidores apresentam relações com nome dos

atendentes, horário dos atendimentos, longos números de protocolos expedidos para, ao final,

recorrer ao Procon na tentativa de mudar uma modalidade de serviço, rescindir um contrato, requerer

a revisão de uma conta ou reclamar de determinada cobrança cuja origem lhes é desconhecida".

Tendo em vista essa realidade, o Decreto n° 6.523, de 31 de julho de 2008, regulamentou a

Lei n° 8.078, de 1990, com o objetivo de fixar normas gerais sobre os SACs. As novas regras

surgiram da necessidade de se estabelecer um mínimo legal que garanta que o setor de cali centers,

em franco crescimento em todo o País, preste serviço de qualidade a todos os consumidores,

atendendo demandas de informação, esclarecendo dúvidas, recebendo reclamações e executando

suspensão ou cancelamento de contratos e serviços. As medidas aplicam-se aos serviços regulados

pelo governo, ou seja, os referentes às seguintes áreas: telecomunicações, finanças, aviação civil,
energia elétrica, transportes terrestres e planos de saúde.

No entanto, mesmo depois da vigência desse decreto, ainda é grande o número de
reclamações contra a qualidade de atendimento dos call centers, especialmente os das operadoras

de telefonia. Diante disso, já no final de 2008, o Procon Assembleia colocou à disposição dos

consumidores em sua página no site da Assembleia Legislativa o formulário de pesquisa sobre os

SACs das empresas. As respostas estão sendo reunidas e encaminhadas ao Ministério da Justiça,
com o objetivo de subsidiar futuras ações judiciais em defesa do consumidor.

O Procon Assembleia alerta os consumidores para o fato de que, embora o retorno não seja

imediato, é muito importante a participação de todos os que se sentirem lesados para que o Poder

Público tenha dados precisos em mãos e possa obrigar as empresas a se enquadrarem

definitivamente nas regras do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal 6.523/2008.

Como já era de se esperar, o segmento da telefonia foi o que mais apresentou reclamações. O

segundo lugar ficou por conta das operadoras de cartões de crédito e o terceiro foi ocupado pelas
operadoras de TV por assinatura.
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De janeiro de 2009 até o dia 15 de dezembro desse ano, foram encaminhadas ao Procon

Assembleia 210 reclamações. Como se pode notar, o segmento da telefonia superou a soma das

reclamações contra todos os segmentos. o que demonstra o grau de insatisfação do consumidor em

relação a esse segmento. As operadoras de TVs por assinatura ficaram em terceiro lugar, o que vem

demonstrar que o segmento de telecomunicações é, curiosa e paradoxalmente, o que encontra mais

dificuldade para a comunicação com seus clientes.

Por sua vez, as operadoras de cartões de crédito, com distinção, marcam presença também

neste levantamento, corroborando o grau de insatisfação do consumidor com esse segmento, dado já

conhecido por meio do número de reclamações formalizadas nas unidades do Procon Assembleia.

PesquÏsa Procon SAC .- Reclamações contra o atendimento telefônico de
L	fornecedores sujeitos ao Decreto 6.52312008
_____	Fornecedores	 Formulários encaminhados ao Procon
Telefonia	 135
Cartão de crédito	 34
TV por assinatura	 19
Energia elétrica	 4
Planos de saúde	 3

gua e esgoto	 2
Outros	 13

TOTAL
	

210

Conclusão
Em que pese toda a evolução verificada na estrutura de defesa do consumidor oferecida

pelos órgãos públicos nos últimos vinte anos, ainda é muito elevado o número de conflitos originados

nas relações entre fornecedores e consumidores. A solução, em grande parte das vezes, é muito

simples, demandando apenas a aproximação e o esclarecimento das partes para que se alcance a

solução desejada.

O que se vê na base do problema é a desinformação como principal elemento que nutre e

renova uma continua sucessão de conflitos. Naturalmente, a prescrição para o combate a esse mal

passa pela orientação sistemática, tanto de fornecedores quanto de consumidores. para que as
relações de consumo sejam salvaguardadas e os conflitos reduzidos.

Essa atividade é desenvolvida pelo Procon Assembleia em duas frentes: pontualmente,
quando intercede junto às partes para a abordagem do problema; e de forma mais difusa, na medida

em que mantém ativo seu Programa de Educação para o Consumo.

A par desses procedimentos inerentes à sua missão, o Procon verifica que outras medidas
precisam ser adotadas. motivo pelo qual conclui o presente relatório elencando algumas sugestões

amadurecidas a partir da abordagem diária de problemas oriundos do mercado de consumo:

1") Em 2009, o Código de Defesa do Consumidor completou 19 anos, tempo suficiente para a

adequação de todos os fornecedores aos seus princípios. Não se justifica, por parte das operadoras

de cartões de crédito, de telefonia ou de qualquer outro fornecedor, a reincidência em procedimentos

proibidos pela norma. No caso de instituições como as operadoras de cartão de crédito ou as de
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telefonia, cujo grande poder econômico é notório, sobejam recursos que poderiam ser destinados a

custear as providências que, de boa fé, já deveriam, há muito, terem sido tomadas para evitar

problemas repetidamente apresentados pelos consumidores;

20) No caso dos cartões de crédito, inexiste legislação específica regulamentadora de

atividades. A nosso ver, o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado com mais rigor nessas

situações, em benefício do interesse público, do contribuinte e, especificamente, do consumidor;

30) Verifica-se a ocorrência de habitualidade em procedimentos adotados pelos principais

fornecedores reclamados e constantes do ranking elaborado pelo Procon Assembleia. A contumácia

de algumas instituições nesses procedimentos fica evidenciada a partir de simples acompanhamento

das reclamações formalizadas no Procon. Embora o problema se repita e apesar dos insistentes

apelos do Procon Assembleia, nenhum dos fornecedores contra os quais recaem reiteradas

reclamações adotou medidas preventivas com o objetivo de evitar o problema ou se preocupou em

comprovar que se tratava apenas de erro operacional e justificável. Nesses casos, o Procon

Assembleia entende que os órgãos públicos diretamente responsáveis pela regulamentação das

respectivas atividades devem agir com mais rigor, adotando medidas realmente eficazes para a

reversão da situação;

4°) Nos casos de reincidência, como ficou por demais demonstrado estar ocorrendo em

relação às operadoras dos cartões de crédito e de telefonia, a aplicação de penas adequadas e

progressivas, incluindo as pecuniárias, proporcionais à capacidade desses fornecedores, é, a nosso

ver, salvo melhor juízo, a medida mais indicada a ser adotada pelo Estado com o objetivo de

combater essa prática deletéria.

Internamente, o Procon Assembleia continuará mantendo sua política de rever

constantemente seus procedimentos, buscando adotar as medidas mais indicadas para assegurar o

aperfeiçoamento de seus sistemas e os métodos que garantam sempre um melhor atendimento ao

consumidor.
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Agradecimentos
Para cumprir suas atribuições normativas, o Procon Assembleia conta com o apoio de

diversos parceiros, cujo auxílio inestimável faz com que não somente possamos atingir as metas

propostas, mas, também, superar resultados. Por isso, vimos externar nosso reconhecimento à

importância de alguns órgãos públicos e entidades privadas que muito contribuem para o nosso
trabalho.

Fazem parte da relação de colaboradores do Procon Assembleia: o Departamento de

Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC); a Delegacia de Polícia de Defesa do Consumidor; o

Procon Estadual e o Ministério Público de Minas Gerais; o Procon Municipal de Belo Horizonte e os

Procons das cidades do interior de Minas; além dos promotores de Justiça, cujo serviço é

imprescindível naquelas localidades onde não há órgãos de defesa do consumidor.

Em âmbito interno, destacamos o apoio recebido: da Mesa da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais: de sua Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e dos demais

deputados; da Diretoria-Geral; da Secretaria-Geral; da Diretoria Legislativa: da Diretoria de

Comunicação Institucional: da TV Assembleia; do Núcleo de Rádio da Casa: do setor de Transporte:

e de todos os demais setores administrativos que tão prontamente atendem as demandas que
apresentamos.

Por fim, nossa gratidão à Procuradoria-Geral da Assembleia, que tem, entre suas diversas

atribuições, a incumbência de supervisionar diretamente as atividades do Procon Assembleia,

fazendo-o com muita dedicação. Agradecemos publicamente a cada um desses parceiros e

renovamos nosso objetivo de continuar prestando atendimento qualificado aos consumidores que
depositam esperança na atuação dos órgãos públicos para que

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2009.

Marcelo Rodrigo Barbosa

Coordenador do Procon Assembleia
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