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Apresentação
Uma sociedade se fortalece quando seus integrantes se abrem ao diálogo, à negociação 

e à busca de consenso. É baseada nessa certeza que a Mesa da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais tem pautado seus trabalhos ao longo da 18ª Legislatura, que completou seu 
segundo ano em 2016. Esse esforço em nome do consenso e de uma harmonia nas relações 
entre instituições e pessoas é o mesmo que norteia os trabalhos do Procon Assembleia 
ao longo dos seus 19 anos de existência. Em 2016, um ano particularmente difícil para a 
economia do País (com reflexos na vida de seus cidadãos), o órgão conseguiu, entre os mais 
de 9.000 conflitos consumeristas registrados na unidade Espaço Cidadania, obter um índice 
de acordos próximo a 85%. Trata-se de um resultado extremamente significativo na medida 
em que representa não apenas o desafogamento de uma Justiça já tão congestionada, como 
também o encerramento de conflitos que poderiam se desdobrar em outros dissabores e 
preocupações, tanto para consumidores quanto para fornecedores.

Nesse sentido, o serviço prestado pelo Procon Assembleia merece todo o nosso apoio, 
pois segue o caminho adequado para a construção de relações de consumo cada vez mais 
equilibradas e, em última análise, de uma sociedade mais justa e fraterna para todos os 
mineiros.

Adalclever Lopes
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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O desafio de buscar o equilíbrio e a harmonização das relações de 
consumo em um ambiente de incerteza

A crise econômica pela qual o Brasil vem passando há alguns anos aprofundou-se 
em 2016, gerando dramas pessoais e coletivos que obviamente se refletiram no humor, 
na disposição e no comportamento dos consumidores. O Procon da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, no papel de órgão mediador de conflitos derivados das relações de 
consumo, tem se esforçado não apenas para buscar saídas consensuais para essas situações, 
como também para evitar que tais litígios tomem proporções descabidas, com ofensas e 
até agressões físicas. Digo isso porque o Procon passou a ser alvo desses consumidores 
“furiosos”, quando, na verdade, a indignação deveria ser dirigida aos maus fornecedores.

A recessão provoca efeitos devastadores no equilíbrio financeiro e emocional das 
pessoas, em virtude do desemprego, da inflação, da falta de perspectiva e do endividamento 
crescente. Nesse ponto, entram em cena o desespero de chefes de família e a disposição 
para o confronto. Assim, é cada vez mais frequente nos guichês de atendimento do Procon 
Assembleia a presença de consumidores estressados, raivosos e deprimidos. Em 2016, 
houve casos em que servidores e estagiários foram vítimas de ameaças e ofensas por parte 
de consumidores e também de comerciantes e seus representantes. Esse mau humor 
generalizado é um dos reflexos da condição de insegurança financeira em que vive boa parte 
dos cidadãos, dificuldade que tem feito com que muitas famílias esgotem seu orçamento 
antes do final do mês e recorram a linhas de crédito cada dia mais fáceis de adquirir e difíceis 
de quitar. Crédito fácil, consumo desnecessário e falta de educação financeira: essa é a atual 
situação do consumidor diante do mercado.

Em 2016, notamos um crescimento no número de pessoas que compareceram ao 
Procon em busca de ajuda para negociar dívidas contraídas que, em pouco tempo, tornaram-
-se impagáveis, tamanhas as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. Segundo 
informações do Banco Central, os juros do cheque especial passaram de 320% ao ano, 
enquanto que os cobrados pelas administradoras de cartões de crédito se aproximaram de 
inacreditáveis 500%.

Mas o cenário é ainda pior, uma vez que tem aumentado a quantidade de chefes de 
família com dificuldades para pagar até mesmo contas de serviços essenciais, como água e 
energia elétrica. Esses consumidores procuram o Procon na esperança de negociar descontos, 
prazos e parcelamento dos débitos e, assim, evitar o corte no fornecimento desses serviços 
e produtos. Não há dúvida de que a maioria das pessoas que procuram o Procon hoje estão 
endividadas de alguma forma. Isso é grave e dá espaço para uma intervenção do Estado no 
sentido de proteger o consumidor.

Ciente de sua importância e responsabilidade na busca de conciliação e na redução 
da sobrecarga dos já tão congestionados tribunais, o Procon Assembleia não se abala com 
as dificuldades e reafirma seu compromisso em defender o consumidor contra quaisquer 
abusos praticados por fornecedores, bem como orientá-lo com relação a seus direitos e 
deveres. Para isso, o órgão vem aperfeiçoando constantemente seus procedimentos com o 
intuito de acompanhar a própria evolução das relações econômicas e sociais do País.

Novas iniciativas com esse propósito estão em curso, como, por exemplo, o Programa 
de Educação para o Consumo com ênfase na educação financeira. Essa e outras ações cada 
vez mais consolidam o Procon Assembleia como um órgão que, ao promover o equilíbrio 
e a justiça nas relações comerciais, contribui de forma marcante para o desenvolvimento 
da cidadania e da própria democracia. É o Poder Legislativo mineiro atuando na defesa do 
consumidor.

Marcelo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia

Uma história de proteção, acolhimento e orientação ao consumidor
Criado em 1997, o Procon Assembleia é uma das mais destacadas instituições de 

apoio e defesa do consumidor do País. O órgão construiu e consolidou, ao longo de sua 
história, uma imagem de credibilidade compartilhada não apenas pelos cidadãos mineiros 
mas também pelos próprios fornecedores de produtos e serviços, tal a seriedade, o respeito 
e o compromisso com a verdade com que o Procon lida com as demandas que chegam a ele 
diariamente.

Nesses 19 anos, o órgão realizou nada menos que 1,86 milhão de atendimentos. Desse 
total, mais de 1,2 milhão foi a de pessoas em busca de ajuda para resolver conflitos com 
fornecedores – lojas, bancos, fabricantes, operadoras de serviços públicos, etc. Na imensa 
maioria dos casos, as partes envolvidas saíram satisfeitas com as soluções propostas ou 
mediadas pelo Procon Assembleia.

Além desse atendimento direto, o órgão desenvolve atividades de educação para 
o consumo por meio do projeto Procon na Escola, que já passou da marca de 140 mil 
estudantes atendidos. Nessa iniciativa, técnicos e estagiários do Procon Assembleia realizam 
palestras sobre educação financeira e direito do consumidor, esclarecendo dúvidas dos 
alunos e oferecendo dicas valiosas para ajudar no controle orçamentário de suas famílias.

Há, ainda, o serviço de elaboração de planilhas de cálculo para antecipação da quitação 
de dívidas, ação importantíssima e cada vez mais procurada pelos consumidores. Deve-se 
destacar, também, a assessoria que o Procon Assembleia presta a câmaras municipais para 
a criação de Procons em outras localidades.

A tabela a seguir totaliza os atendimentos oferecidos pelo Procon Assembleia desde 
a sua inauguração.

Atendimentos realizados de 1997 até 2016

Notificações formalizadas  284.095

Procon On-line (reclamações formalizadas) 3.031

Atendimentos presenciais, por telefone e via internet 1.235.082

Orientações pelo correio eletrônico/SIC 46.353

Público atendido nas audiências (consumidor e fornecedor) 142.324

Estudantes atendidos pelo projeto Procon na Escola 142.722

Público atendido pelos projetos Procon para o Fornecedor/Procon para a Empresa 10.129

TOTAL 1.863.725

Negociação, a saída para tempos de instabilidade
O ano de 2016 foi particularmente difícil para a maioria dos brasileiros. A crise 

econômica se aprofundou, trazendo com ela aumento nos índices de desemprego e 
inadimplência. As estatísticas de atendimentos realizados pelo Procon Assembleia refletem 
essa realidade, uma vez que, de 2015 para 2016, cresceram dramaticamente as queixas 
referentes a assuntos financeiros. Esses consumidores compareceram ao órgão para tentar 
conseguir, de alguma forma, reequilibrar o orçamento doméstico. São desempregados, 
aposentados, pensionistas, gente simples e humilde que se viu atolada em dívidas impagáveis 
diante dos juros estratosféricos cobrados pelas instituições financeiras.

Para se ter uma ideia, em 2016 as reclamações sobre empréstimo pessoal subiram 
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21,5% na comparação com o ano anterior. As relativas a empréstimo consignado aumentaram 
24,6% e as que tratam de financiamento habitacional, 52,5%. Nesse cenário, os servidores 
do Procon Assembleia muitas vezes se viram diante de pessoas desesperadas, transtornadas 
e até agressivas, condições provocadas, em boa parte, pela incapacidade de se livrarem 
das dívidas contraídas. Apesar das manifestações violentas, ficou claro que os cidadãos 
geralmente se dirigiram ao Procon em busca não de confronto, mas de socorro.

Atento às mudanças no perfil do consumidor, o Procon Assembleia vem, ao longo dos 
anos, se reestruturando para oferecer condições de atendimento mais satisfatórias às pessoas 
que comparecem ao órgão. Em 2016, foi ampliado o número de guichês, o que permitiu um 
aumento na quantidade média diária de atendimentos e de audiências de conciliação. Essas 
e outras iniciativas colaboraram para que o índice geral de acordos chegasse a quase 85% 
no ano. Ou seja, de cada dez consumidores que compareceram ao Procon Assembleia para 
registrar uma queixa, pelo menos oito obtiveram solução satisfatória para seu problema.

Os números apresentados no presente relatório se referem à unidade Espaço Cidadania 
do Procon Assembleia e estão registrados no SPN, sistema informatizado de controle criado e 
mantido pela ALMG. Os registros de reclamações na unidade Casa do Consumidor são feitos 
em outra base de dados, chamada Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec). Em 
2016, a unidade Casa do Consumidor computou 6.921 atendimentos.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo das atividades realizadas pelo Procon 
Assembleia em 2016.

Números gerais do Procon Assembleia em 2016
Atividades desenvolvidas Quantidade

Atendimento ao consumidor
Total de atendimentos (guichê, telefone e internet) 49.005

Notificações/reclamações formalizadas (Unidade Espaço Cidadania) 9.324

Atendimentos pelo SIC e por e-mail 1.593

Planilhas de cálculos 1.835

Internet popular 3.976

Média diária de atendimentos (248 dias) 197

Procon On-line (reclamações formalizadas) 147

Audiências realizadas 1.990

Público atendido nas audiências 3.980

Acordos firmados nas audiências de conciliação 1.095

Índice de acordos firmados nas audiências 55,43%

Índice geral de reclamações solucionadas 84,88%

Projeto Educação para o Consumo e eventos
Procon na Escola 50

Procon para o Fornecedor/Comerciantes 4

Procon para a Empresa (funcionários) 4

Eventos 17

Estudantes atendidos pelo Procon na Escola 6.292

Público atendido pelo Procon para o Fornecedor/Empresa 610

Pesquisas de preços 118

Detalhamento das principais atividades do 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 que visam solucionar 
o conflito originado na relação de consumo. 

Atendimentos pessoais – São os atendimentos aos consumidores efetuados nas 
dependências do Procon, mas que se limitam ao fornecimento de orientação, incluindo, 
conforme o caso, contato com o fornecedor, a fim 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.

Atendimento pelo SIC e por e-mail – Atendimento ao consumidor via Sistema de 
Interação com o Cidadão (SIC) ou por correio eletrônico, que pode resultar na recomendação 
de que seja formalizada 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.

Audiências realizadas – Quando o fornecedor se recusa a atender o consumidor que 
se julga lesado na relação de consumo, o Procon convoca as partes para uma audiência de 
conciliação, oportunidade em que faz nova tentativa de composição com vistas a um acordo 
que atenda a todos os envolvidos no conflito. 

Pesquisas de preços – Levantamentos realizados no mercado de consumo que apuram 
os preços praticados pelos fornecedores de diversos segmentos, com o objetivo de auxiliar o 
consumidor interessado em atualizar informações referentes a custos, providência simples 
que deve anteceder a contratação de serviço ou a aquisição de produto.

Procon On-line – Criado em 9 de abril de 2012, o Procon On-line funciona em convênio 
com câmaras municipais onde não existe o serviço de atendimento ao consumidor local. O 
consumidor que se julga lesado dirige-se à câmara municipal de sua cidade, relata o ocorrido, 
apresenta a documentação relacionada ao caso e aguarda orientação. As informações são 
enviadas, via Procon On-line, ao Procon Assembleia, e o resultado da atuação do Procon em 
relação ao fornecedor é comunicado ao consumidor por meio da câmara municipal.

Projeto Educação para o Consumo – Originalmente, esse projeto era destinado a 
estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental, com o objetivo de conscientizá-los 
de seus direitos e deveres na condição de 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 devem ser observados por esse segmento. 
As campanhas educativas, por sua vez, destinam-se tanto a consumidores quanto a 
fornecedores. As palestras são ministradas pelo coordenador do Procon ou pelos estagiários 
do órgão (estudantes de Direito), que se deslocam até as escolas ou as empresas para se 
encontrarem, respectivamente, com estudantes ou com trabalhadores e empresários. 

Projeto Procon na Escola – Refere-se a palestras ministradas para alunos dos ensinos 
fundamental e médio. As palestras podem ser solicitadas pelos estabelecimentos de ensino 
diretamente ao Procon Assembleia, por meio do site da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (www.almg.gov.br/procon). 

Projeto Procon para o Fornecedor – Projeto cuja finalidade é orientar os fornecedores 
acerca de seus direitos e deveres à luz da legislação aplicável aos direitos do consumidor.
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Projeto Procon para a Empresa – Destina-se aos funcionários de empresas públicas 
e privadas e tem por finalidade orientá-los tanto na condição de consumidores quanto na 
de representantes do fornecedor para quem trabalham. O conteúdo das palestras reúne 
assuntos que são abordados nos projetos Procon na Escola e Procon para o Fornecedor, com 
ênfase na educação financeira.

Assessoramento para a criação de Procons – Trata-se de assessoramento técnico 
para a criação de Procons em câmaras municipais. O Procon Assembleia realiza um curso, 
com duração de cinco dias, no qual são ministradas palestras sobre legislação e dinâmica 
do processo administrativo, além de serem dadas informações sobre a estrutura física 
necessária e prática de atendimento e audiências. Para solicitar esse serviço, as câmaras 
municipais devem preencher o formulário no site da ALMG (www.almg.gov/procon).

Participação em eventos – Presença do Procon em eventos nos quais é chamado a 
divulgar os princípios do Direito do Consumidor, bem como sua atuação em prol de uma 
relação de consumo consciente e equilibrada, tanto para consumidores quanto para 
fornecedores. Nesses encontros, Procons de todo o País trocam experiências e se atualizam, 
com o objetivo de assegurar atendimento uniforme ao consumidor, por exemplo.

Ranking de reclamações
Não chega a ser novidade a presença maciça do setor de telecomunicações no ranking 

dos 10 segmentos que mais sofreram reclamações dos consumidores em 2016. Todos os 
anos essa lista se repete, sendo que, no ano anterior (2015), os quatro primeiros colocados 
foram os mesmos: telefonia, combo, cartões de crédito e eletroeletrônicos.

Em 2016, porém, destaca-se o volume de cidadãos que compareceram ao Procon 
Assembleia em busca de ajuda para resolver problemas ligados ao endividamento. O 
número de queixas relativas a “empréstimo pessoal e consignado” aumentou 23,6%. Com 
isso, esse item já figura na sexta posição do ranking. Completam a tabela os setores de 
estabelecimentos de ensino e de móveis, armários e cozinhas planejadas.

A tabela a seguir mostra o ranking dos 10 segmentos com maior número de 
reclamações no Procon Assembleia em 2016.

 Segmentos que mais receberam reclamações em 2016

Classificação Assunto Notificações

1º Telefonia fixa e móvel 1.661
2º Combo (telefonia, TV por assinatura e internet) 965
3º Cartão de crédito (incluindo acordos) 906
4º Eletrodomésticos e eletroeletrônicos 663
5º Aparelhos telefônicos 463
6º Empréstimo consignado e pessoal 413
7º TV por assinatura 365
8º Internet 221

9º Estabelecimentos de ensino, cursos de formação de 
condutores de veículos, outros cursos, pré-vestibular 198

10º Móveis, armários e cozinhas planejadas 182

TOTAL 6.037

Consumidor continua sendo bombardeado com cobranças indevidas
As maiores reclamações registradas no Procon Assembleia pelos consumidores em 

2016 se referem a cobranças indevidas ou abusivas por parte dos fornecedores. Essa situação, 
que se repetiu em anos anteriores, mostra que o mecanismo que movimenta o ambiente 
comercial brasileiro ainda precisa de muitos ajustes no sentido de buscar o equilíbrio nas 
relações de consumo. Órgãos de defesa do consumidor batem na mesma tecla há anos, mas 
o tempo passa, e a situação permanece a mesma.

Na maioria das vezes, o problema da cobrança indevida é resolvido quando o 
consumidor comparece ao Procon para formalizar a queixa. Mas a quantidade de ocorrências 
nos leva a questionar se, de fato, trata-se apenas de um engano ou, como costumam alegar 
os fornecedores, de um “erro do sistema”. Certamente as falhas podem acontecer, tanto por 
parte dos comerciantes quanto dos consumidores. Porém, existiria uma disposição genuína 
para evitá-las? Até que ponto haveria uma certa má-fé de alguns fornecedores para ressarcir 
apenas as cobranças que forem alvo de reclamação?

É sabido que boa parte dos consumidores brasileiros não possuem esclarecimento e 
educação financeira suficientes para reivindicar seus direitos. Poucos cidadãos realmente 
conferem se o que está sendo cobrado na fatura é o correto, e ainda há quem detecta uma 
cobrança indevida, mas prefere pagar por não ter tempo de reclamar ou por achar que 
não vale a pena brigar quando o valor é baixo ou mesmo por não acreditar na agilidade da 
Justiça.

Nesse sentido, o Procon Assembleia e outros órgãos de defesa do consumidor não se 
cansam de cobrar uma fiscalização mais rigorosa por parte dos governos e de suas instituições 
reguladoras no sentido de evitar que cobranças indevidas colaborem para desequilibrar 
ainda mais o já combalido orçamento doméstico das famílias brasileiras.

Oito tópicos listados na tabela a seguir se repetem em suas posições no ranking 
registrado no ano anterior (2015), com alteração apenas nas 5ª e 6ª posições (retenção de 
documentos e propaganda enganosa), que se inverteram. As novidades nessa listagem são 
os registros de reclamações contra bancos (tarifas e falhas diversas) e extravio/danos de 
bagagens, mercadorias e correspondência, que figuram em 9º e 10º lugar, respectivamente.

Levantamento de problemas relatados por consumidores no Procon 
Assembleia 2016

Classif. Problema
Quantidade 

de  
reclamações

1º

Cobrança indevida/abusiva; dúvida sobre cobrança/
valor/reajuste/orçamento/taxas; consumidor negativado 
indevidamente nos serviços de proteção ao crédito; não 
entrega de quitação; constrangimento/ameaça

3.985
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2º

Produto entregue com danos/defeitos; defeito no 
produto; não entrega/demora na entrega do produto; 
vício de qualidade (mal executado, inadequado, 
impróprio); serviço não fornecido (entrega/instalação/
não cumprimento da oferta); má prestação de serviço 
(mau atendimento/sonegação de mercadoria); demora 
na execução do serviço; serviço não concluído/fornecido 
parcialmente/não solicitado; orçamento não cumprido/
não fornecido/impreciso/incompleto; recusa injustificada 
em prestar serviço; produto entregue com danos/
defeitos ou diferentemente do pedido; garantia (falta, 
falha, abrangência, cobertura); demora na montagem/
montagem incompleta ou incorreta; dano material/pessoal 
decorrente do serviço

2.238

3º
Problemas com o contrato (não cumprimento, alteração, 
transferência, irregularidade, rescisão, rescisão unilateral, 
cláusula abusiva/em desacordo com a legislação, etc.) 

1.729

4º

Cancelamento/parcelamento de dívida; contrato 
– liquidação antecipada (total ou parcial); cálculo 
para liquidação total ou parcial do débito; cobrança 
(parcelamento/negociação); cálculo de antecipação 
de prestação/financiamento/empréstimo; cálculo de 
prestação em atraso/taxa de juro/atualização monetária/
encargos; cálculo de antecipação de prestação

604

5º
Retenção de documentos; recusa de entrega de cópia do 
contrato; não fornecimento de documentos (escolares, 
recibo, nota fiscal, etc.)

135

6º Venda/oferta/publicidade enganosa; venda casada 104

7º Desistência do serviço/produto (art. 49 – 
descumprimento) 59

8º Indício de fraude (clonagem, uso indevido de documentos 
por terceiros) 48

9º
Reclamações sobre tarifas bancárias (preços, cobrança 
indevida/não informada); falha bancária (transações 
eletrônicas, cheques, ordens de pagamento, etc.)

41

10º Extravio/avaria (bagagem, carga, correspondência, 
mercadoria, mudança) 16

 TOTAL 8.959

Total de reclamações no ano: 9.324. Os problemas relatados nesta tabela reproduziram-se em 96% de 
todas as reclamações registradas em 2016.

Área financeira
Reclamações contra operadoras de cartão de crédito mantiveram-se no topo do 

ranking quando o assunto é apenas a área financeira. Até aqui nada de novo, uma vez que 
as administradoras desse meio de pagamento lideram a lista há vários anos. A novidade, em 
2016, foi o aumento das queixas relacionadas a empréstimos consignados e pessoais, dado 
que mostra o crescimento da instabilidade financeira dos consumidores.

As reclamações sobre empréstimos pessoais, que ocupavam o 5º lugar no ranking de 
2015, subiram para 3º em 2016. Nesse período, houve alta de 21,5% no número de registros. 
Os empréstimos consignados mantiveram a 2ª posição no ranking, mas a quantidade de 
reclamações subiu 24,6% com relação ao ano anterior. Porém, chama atenção a elevação de 
52,5% no número de queixas relativas a financiamento habitacional, tema que passou do 9º 
para o 6º lugar no ranking de 2016.

Área financeira

Classificação Assunto Notificações

1º Cartão de crédito (incluindo acordos) 906
2º Empréstimo consignado 283
3º Empréstimo pessoal 130
4º Financiamento de veículo 119
5º Consórcio 101
6º Financiamento habitacional 90

7º Cobrança indevida/tarifa/boleto/débito não 
reconhecido 76

8º Conta corrente/poupança/salário 55
9º Dívida/proposta de negociação/acordo 47

10º Atendimento bancário 22
TOTAL 1.829

Planilhas de cálculo
O parágrafo 2º do art. 52 da Lei 8.078, de 11/9/1990, assegura ao consumidor a 

liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 
dos juros e dos demais acréscimos. Isso significa, por exemplo, que, se um consumidor 
contraiu um empréstimo para ser quitado em 24 parcelas, já pagou 12 meses e decide pagar 
o restante das parcelas de uma só vez, ele terá o direito à redução proporcional dos juros e 
dos demais acréscimos que foram previstos na data da contratação.

Embora o Código de Defesa do Consumidor seja muito claro em relação a esse 
dispositivo, que tem a finalidade de estabelecer uma relação financeira justa entre as partes, 
é grande a quantidade de consumidores que recorrem ao Procon porque não conseguiram 
obter diretamente do fornecedor os cálculos relativos à redução prevista em lei. Muitas 
empresas simplesmente se negam a entregar esse documento ao cliente. Outras vezes, 
ocorre a emissão de boletos para quitação antecipada de débitos, atendendo à solicitação 
do devedor, mas com critérios questionáveis para a elaboração dos cálculos e a fixação 
dos valores a serem recolhidos. Nesses casos, é comum o consumidor recorrer ao Procon 
Assembleia para requerer a intermediação do órgão na tentativa de solucionar o conflito.
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 Essa situação é constrangedora e absurda. O consumidor está disposto a pagar 
a dívida, apura o montante devido e encontra, justamente por parte do fornecedor (que 
deveria, naturalmente, estar interessado em receber o que lhe é devido), o obstáculo maior 
que se antepõe ao seu objetivo. Para auxiliar esses consumidores, o Procon elabora uma 
planilha e apura os valores a serem pagos visando à quitação antecipada do débito. De posse 
desse documento, o consumidor se dirige ao agente financeiro e faz o pagamento, ficando 
livre da dívida. Geralmente, a planilha do Procon não sofre contestação pelos fornecedores. 

  De um modo geral, percebe-se que o consumidor endividado reconhece sua dívida 
e se esforça para quitá-la. Seu insucesso em pagar o valor devido, na maior parte das vezes, 
se deve à impossibilidade de responder às altas taxas de juros praticadas pelo mercado 
financeiro. Quando essas taxas chegam a patamares condizentes com a condição econômica 
dos consumidores, o pagamento dos débitos é o efeito natural que se verifica nesses casos. 

  Em 2016, o Procon Assembleia elaborou 1.835 planilhas de cálculo, o que representa 
um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. Aqui cabe destacar que o Procon 
Assembleia é uma das poucas entidades que oferecem esse serviço, que é de grande 
importância para os consumidores mineiros. 

Planilhas de cálculo elaboradas pelo Procon Assembleia em 2016,
a requerimento dos consumidores

Período de elaboração Quantidade de planilhas emitidas

1º quadrimestre 558

2º quadrimestre 712

3º quadrimestre 565

TOTAL 1.835

 Para solicitar a elaboração das planilhas, o consumidor deve reunir seus documentos 
pessoais, o contrato e o carnê de pagamentos e se dirigir à unidade do Procon Assembleia 
que fica na Rua Martim de Carvalho, 94, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Esse 
serviço é prestado pelo Procon Assembleia de forma gratuita e somente nesse endereço. 

   A solicitação pode ser feita por meio de procurador devidamente nomeado para esse 
fim, que deverá ser, necessariamente, cônjuge ou parente até o segundo grau, ou, ainda, 
advogado, de acordo com a Ordem de Serviço nº 5, de 1º de dezembro de 2015.

Produtos
Entre os 10 itens com mais reclamações em 2016, os eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos lideraram o ranking, com 663 registros. Esse número representa 33,7% do 
total, diante de um peso de 35,8% no ano anterior. Já o segundo colocado na lista (aparelhos 
telefônicos) subiu de 18,7% para 23,5%, com 463 reclamações.

Em aproximadamente 60% dos casos, as queixas contra aparelhos telefônicos e 
eletroeletrônicos se referem a três problemas: vício de qualidade, assistência técnica e não 
entrega ou demora na entrega dos produtos.

A tabela a seguir é quase uma repetição do resultado apurado em 2015. A única 
mudança, além dos quantitativos, foi a troca das 3ª e 4ª posições, que vêm se alternando 
ano a ano.

Produtos 2016
Classificação Assunto Notificações

1º Eletrodomésticos e eletroeletrônicos 663
2º Aparelhos telefônicos 463
3º Móveis, armários e cozinhas planejadas 182
4º Editora/revistas/jornais/assinaturas 168
5º Veículos/carros/motos/automotores 147
6º Vestuário/roupas/calçados/bolsas/acessórios 123
7º Imóveis 85
8º Informática/computador 55
9º Colchão/cama box 47

10º Peças/pneus/acessórios 34
TOTAL 1.967

Serviços
Com quase 200 registros em 2016, os estabelecimentos de ensino consolidaram a 

primeira colocação no ranking dos serviços que mais sofreram reclamações dos consumidores 
mineiros. Esse segmento inclui instituições de ensino fundamental, médio e superior, além 
de cursos profissionalizantes, preparatórios para concursos, escolas de idiomas e centros 
de formação de condutores de veículos. Cobranças consideradas abusivas representaram 
quase 30% das queixas, seguidas pela rescisão ou alteração unilateral dos contratos.

Os principais problemas apontados pelos consumidores que reclamaram das agências 
de turismo e afins (pacotes, hotéis, pousadas) também são as cobranças indevidas ou 
abusivas e os contratos. Por isso, o Procon Assembleia recomenda frequentemente que as 
pessoas exijam cópias dos contratos e os leiam atentamente antes de assiná-los.

No setor de serviços, chama atenção o crescimento do número de reclamações relativas 
a outros tipos de seguro que não o automotivo e o de saúde. Na maioria das vezes, trata-se da 
chamada “garantia estendida”, um seguro extensivo à garantia contratual, o qual geralmente 
o consumidor percebe tardiamente que adquiriu sem querer e, sentindo-se enganado pelo 
vendedor, busca a ajuda do Procon para reaver o dinheiro pago equivocadamente.

Merece destaque também nesse ranking o aparecimento do item “profissionais 
autônomos”, denunciados principalmente pela falta de compromisso com prazos, qualidade 
e com a própria realização do serviço contratado.

Serviços 2016

Classificação Assunto Notificações

1º Estabelecimentos de ensino 198

2º Agências de turismo/pacotes/hotéis/pousadas 140

3º Companhias aéreas/passagens aéreas 106

4º Planos de saúde/clínicas/consultórios 99
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5º Seguros de veículos 53

6º Seguros diversos 50

7º Assistência técnica 49

8º Profissionais autônomos (pedreiro, eletricista, etc.) 37

9º Eventos/shows/meia-entrada/cinema/entretenimento 25

10º Mecânicas 22

TOTAL 779

Serviços públicos
Líder geral em reclamações há vários anos, e não apenas em Minas, o setor de telefonia 

(fixa e móvel) é talvez o que mais necessite de uma fiscalização rigorosa por parte do governo. 
Entre os registros de queixas contra as operadoras no Procon Assembleia, cerca de 60% se 
referem a cobrança indevida. Daí vem a crença do órgão de que não se trata apenas de erros 
pontuais ou “do sistema”. Uma atitude mais firme no sentido de coibir práticas abusivas por 
parte das empresas poderia minimizar os danos a milhares de consumidores.

É verdade que o número de clientes das operadoras de telefonia é da ordem de 
milhões e que o percentual de usuários que enfrentam problemas é pequeno em relação a 
outros segmentos. Mas isso não pode servir de justificativa para a má prestação do serviço, 
que é caro e insatisfatório no Brasil, quando comparado a outros países. Exatamente por 
ser uma área estratégica para o País, a telefonia, cuja qualidade determina o sucesso ou o 
fracasso das atividades de milhões de pessoas, deveria funcionar de forma exemplar. E a 
excelência pressupõe também a cobrança correta pelos serviços prestados.

A modalidade chamada “combo”, que é uma venda conjunta de TV por assinatura, 
telefone e acesso à internet, é outra dor de cabeça na vida dos consumidores. Com ele, 
as operadoras praticamente obrigam os cidadãos a adquirirem o pacote completo, já que 
a contratação de serviços separadamente acaba custando bem mais. Faturas com valores 
divergentes dos inicialmente combinados, dificuldades técnicas intermináveis e cobranças 
residuais indevidas, enviadas muitos meses após o cancelamento dos planos, são algumas 
das reclamações frequentes trazidas pelos cidadãos.

Entre os serviços públicos operados diretamente pelo Estado, foram registradas 70 
queixas contra o setor de energia elétrica e 31 contra o segmento de água e esgoto. Em 
2015, esses números foram 103 e 39, respectivamente.

Serviços públicos 2016

Classificação Assunto Notificações

1º Telefonia fixa e móvel 1.661

2º Combo (telefonia, TV por assinatura e internet) 965

3º TV por assinatura 365

4º Internet 221

5º Energia elétrica 70

TOTAL 3.282

Procon On-line
O projeto Procon On-line é uma extensão do Procon Assembleia em cidades do 

interior mineiro que não possuem um órgão de defesa do consumidor. Ele foi criado em 
2012 e funciona da seguinte forma: servidores treinados de câmaras municipais conveniadas 
recebem a reclamação trazida pelo cidadão e a enviam por e-mail aos técnicos do Procon 
Assembleia em Belo Horizonte, que analisam o problema e elaboram uma proposta para 
solucioná-lo com base no Código de Defesa do Consumidor. Essa intermediação é devolvida 
ao Legislativo municipal, que tem a tarefa de repassar as orientações ao consumidor.

Em 2016, o Procon On-line funcionou nas cidades de Esmeraldas, São Gonçalo do 
Rio Abaixo, Nova Era e Matozinhos, realizando um total de 147 atendimentos, conforme 
mostrado na tabela a seguir. É importante destacar, ainda, que, até 2015, o município de 
Ibirité fazia parte do projeto, mas a câmara municipal local se estruturou de tal forma que 
evoluiu para a criação da sua própria unidade do Procon.

Projeto Procon On-line
Município Atendimentos

Esmeraldas 38

Matozinhos 50

São Gonçalo do Rio Abaixo 35

Nova Era 24

TOTAL 147

Pesquisas de preços e fiscalizações educativas
Em 2016, o Setor de Pesquisas do Procon Assembleia realizou 118 pesquisas de preços 

no comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Entre os itens que tiveram seus 
preços coletados mensalmente estão gás de cozinha, cimento, carnes, artigos de sacolão, 
supermercados e padarias, entre outros. Ao todo, foram visitados 6.683 estabelecimentos. Para 
as pesquisas mensais, o Procon Assembleia consultou sempre os mesmos pontos de venda, 
oferecendo ao consumidor um balizamento preciso da oscilação dos preços naqueles locais.

Outras ações de destaque do setor foram as fiscalizações educativas, que totalizaram 
sete no ano, com 420 locais visitados. Os técnicos do órgão verificaram se o funcionamento 
dos estabelecimentos se adequava à legislação no que se refere aos aspectos ligados à defesa 
do consumidor. As irregularidades detectadas foram repassadas ao Ministério Público de 
Minas Gerais.

Além disso, o setor realizou duas pesquisas de satisfação dos consumidores, nas quais 
412 pessoas foram entrevistadas.

Programa Educação para o Consumo
Uma relação de consumo equilibrada depende do respeito às regras vigentes, tanto 

por parte do fornecedor quanto do consumidor. Por meio do programa Educação para o 
Consumo, o Procon Assembleia realiza um amplo trabalho de divulgação dessas regras, 
procurando conscientizar os cidadãos a respeito de seus direitos e deveres em uma relação 
de consumo.

Outra vertente do programa, que adquire importância ainda maior em tempos de crise, 
é a educação financeira. Nas palestras a estudantes, os servidores do Procon Assembleia 
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apresentam e reforçam dicas importantes para o equilíbrio orçamentário das famílias.
   O Programa Educação para o Consumo inclui também participações em eventos e 

visitas a empresas com o propósito de orientar os fornecedores em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor, além de fiscalizações educativas e assessoramento para criação de 
Procons em câmaras municipais.

   Em 2016, o programa atendeu quase 7 mil pessoas, entre estudantes, fornecedores 
em geral, comerciantes e funcionários de empresas.

Atividades do Programa Educação para o Consumo em 2016

Programas Quantidade Público atendido

Procon na Escola 50 6.292

Procon para a Empresa (Fornecedor/
Comerciantes/ Funcionários) 8 610

Assessoramento para a criação de Procons 3 –

Campanhas educativas – –

Eventos 17 –

Fiscalizações educativas 7 –

TOTAL 83 6.902

Procon na Escola
Trata-se do principal projeto do Programa Educação para o Consumo. É uma 

iniciativa dirigida aos estudantes dos ensinos fundamental e médio. O Procon vai até os 
estabelecimentos de ensino, ministra palestra acerca dos direitos do consumidor e responde 
às dúvidas dos estudantes.

Procon para o Fornecedor
A pedido dos fornecedores, o Procon Assembleia também oferece a esse público 

palestra acerca dos direitos do consumidor e o orienta sobre seus direitos e deveres. A 
experiência demonstra que fornecedor consciente é fornecedor que não desrespeita a lei 
e não alimenta conflito numa relação de consumo.

Procon para a Empresa
Na mesma linha dos programas anteriores, o Procon para a Empresa destina-se 

aos empregados de empresas privadas e oferece palestra semelhante à destinada aos 
estudantes e aos fornecedores.

Assessoramento para a criação de Procons
O Procon Assembleia também assessora câmaras municipais interessadas na criação 

de Procons. O serviço inclui um curso com duração de cinco dias, com palestras sobre 
legislação e dinâmica do processo administrativo, estrutura física necessária, prática de 
atendimento e audiências. Em 2016, o Procon Assembleia ofereceu assessoramento para 
os municípios de Itamarandiba e Conceição do Mato Dentro.

Campanhas educativas e eventos
Campanhas educativas em parceria com outras entidades são também atividades 

relevantes dentro do Programa Educação para o Consumo. Sempre que solicitado, o 
Procon Assembleia participa de iniciativas para oferecer ao público em geral orientações 
relativas aos seus direitos e deveres como consumidores.

A tabela a seguir detalha os números relativos ao Programa Educação para o 
Consumo em 2016. 

Programa Educação para o Consumo 2016 – Detalhamento mensal

Procon na Escola Procon para o
Fornecedor/Empresa Eventos

Mês Escolas atendidas Público Palestras realizadas Público Quantidade

Jan – – – – 2
Fev – – – – 1
Mar 9 918 – – 4
Abr 5 1.101 2 50 1
Mai 7 495 – – 2
Jun 8 1.463 – – 1
Jul 2 122 – – –

Ago 3 222 2 80 2
Set – – 1 280 2
Out 9 1.241 3 200 2
Nov 7 730 – – –
Dez – – – – –

TOTAL 50 6.292 8 610 17

Atendimento virtual
Por meio do e-mail e do Serviço de Interação com o Cidadão (SIC), o Procon Assembleia 

oferece orientações para demandas de consumidores de qualquer parte do País. Trata-se de 
um serviço de esclarecimento de dúvidas apenas, não incluindo, por exemplo, a instauração 
de procedimento administrativo, que só pode ser feita em atendimento presencial. Em alguns 
casos, o problema relatado pelo consumidor é mais complexo e exige ações como análise 
do contrato, conferência de documentos, etc. Nessas situações, o cidadão é aconselhado a 
comparecer ao Procon do seu município.

A tabela a seguir mostra um panorama mensal das consultas virtuais ao Procon 
Assembleia em 2016.

Atendimentos/consultas pelo SIC e por e-mail em 2016
Mês Consultas Dias Média/dia

Janeiro 18 20 0,9
Fevereiro 114 19 6,15

Março 136 22 6,18
Abril 154 19 8,10
Maio 114 20 5,70
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Junho 128 22 5,81
Subtotal 664 122 5,44

Julho 142 21 6,76
Agosto 159 22 7,22

Setembro 191 21 9,09
Outubro 205 19 10,79

Novembro 125 19 6,57
Dezembro 107 21 5,09
Subtotal 929 123 7,55

TOTAL 1.593 245 6,5

Visitas à página do Procon
 A página do Procon Assembleia na internet é constantemente atualizada com dicas, 

orientações e notícias, complementando, assim, o trabalho prestado presencialmente pelo 
órgão. Dúvidas frequentes apresentadas pelos cidadãos motivam a elaboração de textos 
explicativos, que, publicados na página, constituem fonte de informação para consumidores 
que passam pela mesma situação.

A página é também constantemente acessada por jornalistas em busca de pautas para 
reportagens sobre defesa do consumidor e por estudantes que procuram informações para 
realizarem atividades escolares.

Em 2016, a página do Procon Assembleia recebeu mais de 60 mil acessos, um 
crescimento de 13,8% em relação a 2015.

Visualizações da página do Procon em 2016 

Mês Quantidade de visitas

Janeiro 4.522

Fevereiro 4.531

Março 4.868

Abril 4.584

Maio 4.660

Junho 5.469

Julho 5.063

Agosto 5.756

Setembro 6.042

Outubro 5.545

Novembro 4.472

Dezembro 4.548

TOTAL 60.060

Conclusão
O aumento significativo do número de consumidores superendividados que 

compareceram ao Procon Assembleia em 2016 é um sinal de alerta. As taxas de juros cobradas 
pelos bancos e pelas administradoras de cartões de crédito atingiram níveis estratosféricos 
e, com isso, inúmeros empréstimos tornaram-se simplesmente impagáveis. A situação fica 
ainda mais dramática porque a maioria desses consumidores é de baixa renda.

A presença desses cidadãos no Procon denota a vontade das pessoas de quitarem 
os débitos contraídos, mas esse desejo vem acompanhado de uma expectativa que nem 
sempre pode ser atendida pelo Procon Assembleia, uma vez que o órgão não tem o poder 
judicial de determinar reduções ou extinções de dívidas. O consumidor nem sempre entende 
isso, o que acabou provocando, em 2016, situações constrangedoras, como xingamentos e 
até ameaças aos atendentes.

Diante desse quadro de endividamento crescente da população, fazem-se necessárias 
iniciativas mais efetivas por parte dos gestores públicos, dos órgãos de defesa do consumidor 
e da sociedade em geral no sentido de evitar o abismo do superendividamento. Por um lado, 
será preciso ampliar as ações de conscientização a respeito de boas práticas financeiras. 
Nesse aspecto, a imprensa tem um papel importante na divulgação das orientações 
elaboradas pelas entidades de proteção do consumidor. Mas é fundamental, também, que 
o poder público estabeleça medidas para impedir que as instituições financeiras ofereçam 
de forma irresponsável crédito a cidadãos que claramente não têm como pagá-lo. Além 
disso, algumas atitudes dos próprios bancos, baseadas no bom senso, poderiam amenizar a 
situação, como fazer uma análise mais criteriosa da situação financeira do cliente antes da 
concessão do empréstimo e prestar informações claras e precisas ao consumidor interessado. 
Infelizmente, no entanto, não são raros os casos em que os bancos literalmente “empurram” 
empréstimos em clientes que nem sequer chegaram a pedi-los.

Ao lado do drama com o superendividamento, o Procon Assembleia se preocupa com 
a persistência da prática da chamada “cobrança indevida”. De todas as 9.324 reclamações 
registradas pelos consumidores no órgão em 2016, a questão da cobrança indevida representa 
42,7%. Em seguida, aparecem os problemas dos produtos/serviços e, em terceiro lugar, as 
discordâncias com relação aos contratos.

Vale a pena chamar a atenção para o fato de que 69,9% das queixas registradas no 
Procon referentes a cobranças indevidas têm como reclamadas as operadoras da área de 
telecomunicações. Houve uma redução de 2,5 pontos percentuais em relação a 2015, mas 
isso pouco melhora ou não melhora em nada a imagem dessas empresas, uma vez que a 
cobrança indevida gera lucros irregulares e deveria ter índice zero de ocorrência.

A fiscalização mais efetiva do poder público, principalmente em relação às 
concessionárias de serviços públicos, pode reduzir a frequência com que milhares de 
consumidores são desrespeitados. Ao mesmo tempo, é necessário que as pessoas, sejam 
elas compradoras ou fornecedoras, se conscientizem das vantagens de se viver em uma 
sociedade com princípios, valores e ética em todas as situações. O Procon Assembleia tem 
feito e continuará fazendo a sua parte na luta para que as relações de consumo fiquem cada 
vez mais equilibradas, contribuindo, assim, para a construção de um país democrático, livre, 
justo, solidário e pleno de cidadania.
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