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A busca incansável pelo consenso por meio do diálogo e da negociação é uma das 
premissas que norteiam os trabalhos da Mesa da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Essa diretriz integra o rol de ações político-administrativas da Casa e está alinhada 
com a visão de futuro projetada pela ALMG em seu Direcionamento Estratégico: ser 
reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor.

Nesse sentido, a atuação do Procon Assembleia evidencia, entre outras iniciativas, o 
sucesso dessa visão. Com o foco voltado para o equilíbrio nas relações de consumo, 
o órgão realiza o importante trabalho de defesa dos consumidores, bem como de 
conscientização quanto aos seus direitos e deveres nas negociações comerciais.

Com índice de resolução dos conflitos consumeristas em 2017 superior a 85%, o Procon 
Assembleia merece todo o nosso reconhecimento e apoio. Cada vez mais, o órgão 
demonstra que o bom senso, o diálogo e a flexibilidade nas negociações são ferramentas 
essenciais para a construção de uma sociedade mais próspera, justa e pacífica.

Adalclever Lopes
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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Vinte anos de luta pelo respeito aos direitos do consumidor
Em 2017, o Procon Assembleia comemorou 20 anos de existência com aproximadamente 1,9 
milhão de atendimentos. São 20 anos de uma batalha aguerrida na defesa dos consumidores. 
Uma luta que nos enche de orgulho, na medida em que estamos trabalhando diariamente 
pela justiça, pelo equilíbrio nas relações de consumo e pela educação da população no que 
diz respeito a seus direitos e deveres enquanto consumidores. Os números do Procon são 
prova da credibilidade conquistada ao longo dessas duas décadas.

Porém, uma observação que vai além das frias estatísticas numéricas nos provoca uma 
certa inquietação. Comparações com anos anteriores mostram que os principais problemas 
trazidos pelos consumidores se repetem, com o setor de telecomunicações liderando a lista 
de reclamações. Essa situação vale não apenas para o Procon Assembleia, mas também 
para os órgãos de defesa do consumidor de todo o País. Consideramos que o descaso das 
operadoras do setor com os clientes já ultrapassou o limite do aceitável. Ao mesmo tempo, 
o poder público precisa atuar de forma mais incisiva para obrigar as empresas a cumprirem 
a legislação, com punições exemplares àquelas que insistem em desrespeitar o Código de 
Defesa do Consumidor.

O crescente endividamento das famílias também é motivo de grande preocupação. Ao longo 
dos últimos anos, cada vez mais consumidores comparecem ao Procon Assembleia em busca 
de auxílio para se livrar de dívidas. Muitos nos procuram em estado de completo desespero 
e, em alguns casos, chegam a desrespeitar e a ofender o servidor que está ali justamente 
para ajudá-los.

Sabemos que atitudes extremas por parte de alguns cidadãos refletem a pressão a que eles 
estão submetidos, seja pelo trabalho (ou falta dele), pela família ou pela própria situação 
econômica que o País atravessa. Constatar essa fragilidade do consumidor nos motiva ainda 
mais a lutar por ele com o máximo empenho, competência e sabedoria, para buscar as 
melhores soluções possíveis.

O Procon Assembleia é e quer continuar sendo, por muito tempo, reconhecido como 
parceiro tanto do cidadão quanto do sistema judiciário, pois cada acordo firmado no Procon 
pode significar um processo a menos nos já sobrecarregados tribunais. Com isso, o Poder 
Legislativo de Minas contribui de forma exemplar para a promoção da cidadania, prestando 
um serviço adequado e eficaz ao cidadão.

Marcelo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia
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Motivo de orgulho para a ALMG, referência para o setor no País
Considerado referência nacional em defesa do consumidor, o Procon da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais vem, desde 1997, desempenhando um papel decisivo no apoio 
a milhares de pessoas que anualmente procuram o órgão em busca de ajuda para resolver 
litígios com fornecedores de produtos e serviços. Não são raras as manifestações espontâneas 
de reconhecimento emanadas por pessoas que se sentiram acolhidas em momentos de 
dificuldades. Essa sintonia com o consumidor se deve não apenas aos impressionantes 
índices de resoluções dos litígios consumeristas obtidos ano a ano pelo Procon Assembleia, 
mas também ao profissionalismo e à empatia de seu corpo técnico, que é preparado para 
lidar com as mais diversas situações trazidas pelos consumidores.

Nesses 20 anos de existência, o Procon Assembleia já atendeu mais de 1,3 milhão de 
pessoas, número que, somado aos atendimentos por telefone e internet, já se aproxima 
dos 2 milhões. A principal atividade do órgão sempre foi o contato direto com o consumidor, 
fazendo a intermediação entre ele e o fornecedor em busca de um acordo,  função que ficou 
ainda mais em evidência em 2017. Ao longo de sua história, o Procon Assembleia manteve 
serviços importantes, como projetos de educação para o consumo, assessoramento para 
criação de Procons em câmaras municipais e realização de planilhas de cálculo para quitação 
antecipada de dívidas.

A tabela a seguir apresenta alguns números relativos aos atendimentos do Procon Assembleia 
desde sua criação.

Atendimentos realizados de 1997 até 2017

Notificações formalizadas  292.122

Procon On-line (reclamações formalizadas) 3.115

Atendimentos presenciais e por telefone 1.275.032

Orientações pelo correio eletrônico/SIC (até 2016) 46.353

Público atendido nas audiências (consumidor e fornecedor) 147.168

Estudantes atendidos pelo projeto Procon na Escola 149.219

Outros tipos de público atendido 10.129

TOTAL 1.923.138

O detalhamento dos números apresentados no presente relatório se referem basicamente 
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 2017, a unidade Casa do Consumidor do Procon 
Assembleia formalizou 8.920 atendimentos.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo das atividades realizadas pelo Procon Assembleia 
em 2017.
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Números gerais do Procon Assembleia em 2017

Atividades desenvolvidas Quantidades

Atendimento ao consumidor

Total de atendimentos (guichê, telefone) 48.870

Notificações/reclamações formalizadas (Espaço Cidadania) 8.027

Planilhas de cálculos 1.542

Solicitações de instauração de inquérito policial por crime de desobediência 59

Média diária de atendimentos (Espaço Cidadania) 161

Procon On Line (nº de atendimentos) 84

Audiências realizadas (Espaço Cidadania + Casa do Consumidor) 3.405

Público atendido nas audiências 6.810

Índice geral de reclamações solucionadas 86,93%

Projeto Educação para o Consumo

Procon na Escola (número de escolas atendidas) 29

Procon na Escola (número de alunos atendidos) 6.497

Assessoramento para criação de Procon 11

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. 
Solicitações de instauração de inquérito policial por crime de desobediência – São os 
pedidos formalizados pelo coordenador do Procon Assembleia à Delegacia de Polícia de 
Defesa do Consumidor para a apuração das causas que levaram o fornecedor a desobedecer 
à convocação de comparecimento à audiência de conciliação. A ausência não justificada é 
crime e 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, § 2º, do 
Decreto Federal 2.181, de 1997, c/c o artigo 330 do Código Penal. O número de solicitações 
de instauração de inquérito policial por crime de desobediência vem caindo ano a ano. Isso 
de deve ao trabalho de conscientização dos fornecedores reincidentes, que gradualmente 
percebem a necessidade de cumprir o que determina a legislação.
Atendimentos pessoais – São os atendimentos aos consumidores efetuados nas dependências 
do Procon, mas que se limitam ao fornecimento de orientação, incluindo, conforme o caso, 
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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.
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. 
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. Por 
meio do Procon On-line, o consumidor 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 ao Procon Assembleia e o resultado de sua atuação perante o 
fornecedor é comunicado ao consumidor por meio da câmara municipal.
Projeto Procon na Escola – Projeto destinado a estudantes dos ensinos fundamental e médio, 
com o objetivo de conscientizá-los de seus direitos e deveres na condição de consumidores. 
Em 2017, o programa funcionou até o mês de junho, com palestras ministradas nas escolas 
por um advogado do Procon e pelos estagiários do órgão (estudantes de Direito).
Assessoramento para a criação de Procons – Trata-se de assessoramento técnico para a 
criação de Procons em câmaras municipais e assembleias legislativas de outros estados. 
O Procon Assembleia realiza um curso, com duração de cinco dias, com palestras sobre 
legislação e dinâmica do processo administrativo, além de informações sobre estrutura física 
necessária, práticas de atendimento e audiências. Para solicitar esse serviço, as câmaras 
municipais devem preencher o formulário no Portal da Assembleia (www.almg.gov/procon).

Ranking de reclamações
Do total de 8.027 reclamações formalizadas no Procon Assembleia em 2018, quase um terço, 
ou 32,30%, referem-se ao setor de telecomunicações. A telefonia celular e fixa se mantém 
no topo desse ranking, seguida de perto pelo chamado combo, uma espécie de pacote 
de serviços que inclui telefonia, TV por assinatura e internet. As reclamações referentes 
ao acesso à internet deixaram de figurar na lista dos dez primeiros exatamente porque as 
empresas têm mantido uma estratégia comercial que, na prática, inviabiliza a aquisição 
desse serviço de forma isolada pelo consumidor. Assim, quando alguém comparece ao 
Procon para reclamar da ausência de sinal de internet, normalmente seu contrato se refere 
à compra do combo.

As queixas contra operadoras de cartão de crédito mantiveram, em 2017, o terceiro lugar no 
ranking, a exemplo dos anos anteriores. No entanto, o que mais chama a atenção na lista é 
o aumento acelerado do número de pessoas que têm procurado o Procon para solucionar 
impasses referentes a empréstimos. Para se ter uma ideia, a quantidade de reclamações 
sobre esse assunto subiu 34,6% de 2016 para 2017, sendo que, na comparação 2016/15, 
esse aumento havia sido de 23,6%. Assim, o assunto “empréstimo consignado e pessoal” 
ocupa agora o quarto lugar geral no ranking de reclamações do Procon Assembleia. Em 2016 
ele estava na sexta posição.

A tabela a seguir mostra os dez segmentos mais problemáticos para os consumidores 
em 2017. As 5.224 reclamações desse quadro representam 65,08% do total de queixas 
formalizadas no órgão no ano passado.
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 Segmentos que mais receberam reclamações em 2017

Classificação Assunto Notificações

1º Telefonia celular e fixa 1.265

2º Combo (telefonia, TV por assinatura e internet) 1.029

3º Cartão de crédito (incluindo acordos) 766

4º Empréstimo consignado e pessoal 556

5º Eletrodomésticos e eletroeletrônicos 491

6º Aparelhos telefônicos 404

7º Estabelecimentos de ensino, auto-escolas, cursos, 
pré-vestibulares 212

8º TV por assinatura 187

9º Móveis, armários e cozinhas planejadas 169

10º Financiamento de veículo 145

TOTAL 5.224

Análise dos principais problemas
Quase 40% das queixas registradas no Procon Assembleia tratam de cobranças que o 
consumidor não reconhece como legítimas. Em 2017, os clientes continuaram a ser  
bombardeados com valores considerados indevidos nas contas, reajustes abusivos e outras 
medidas ilegais, como inserção injusta do nome do consumidor nos serviços de proteção ao 
crédito, e até com atitudes extremas, como constrangimentos e ameaças.

O Procon Assembleia, em conjunto com os demais órgãos de proteção e defesa do consumidor, 
insiste em exigir não apenas das empresas, mas do poder público em geral, uma postura 
mais ativa no sentido de promover maior equilíbrio nas relações de consumo. Não se trata 
de uma demanda descabida, pelo contrário. Basta que cada fornecedor obedeça ao que 
determina a Lei Federal 8.078/1990, também chamada de Código de Defesa do Consumidor. 
Ali estão descritos, de forma clara e inequívoca, todos os preceitos que devem ser seguidos 
para que tal equilíbrio seja alcançado.

Mas, na prática, o que se vê é o desrespeito a vários dispositivos legais, o que enseja uma 
suspeita: na certeza de que poucos consumidores correm atrás dos seus direitos, fornecedores 
desonestos transformam em lucro todos os abusos cometidos e não reclamados.

Na tabela abaixo, estão listados os principais problemas relatados pelos consumidores no 
Procon Assembleia em 2017.
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Levantamento de problemas relatados por consumidores 
no Procon Assembleia, em 2017

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; constrangimento/ameaça

3.148

2º
Problemas com o contrato (não cumprimento, alteração, 
transferência, irregularidade, rescisão, rescisão unilateral, cláusula 
abusiva/em desacordo com a legislação, etc.)

1.700

3º

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/ fornecimento parcial/ 
não solicitado; produto ou serviço em desacordo com a norma/lei; 
orçamento não cumprido/não fornecido/ impreciso/ incompleto; 
recusa injustificada em prestar serviço ou vender produto; 
produto entregue diferentemente do pedido; garantia – falta, 
falha, abrangência, cobertura; demora na montagem, montagem 
incompleta ou incorreta; dano material/pessoal decorrente do 
serviço; falta de peça de reposição; suspeita quanto à qualidade/
eficácia do produto/ serviço; embalagem violada

1.685

4º

Cancelamento/parcelamento de dívida; contrato – liquidação 
antecipada (total ou parcial); cálculo – 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

705

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

150

6º Venda/oferta/publicidade enganosa, venda casada 103

7º Indício de fraude (clonagem, uso indevido de documentos por 
terceiros) 101

8º Desistência do serviço/produto (art. 49 – descumprimento) 79

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

50

10º Portabilidade 24

 TOTAL 7.745

Total de reclamações no ano: 8.027. Os problemas relatados nesta tabela reproduziram-se em 96,5% 
de todas as reclamações registradas em 2017.
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Área financeira
A característica que mais chama atenção na tabela que traz os números de reclamações 
referentes ao setor financeiro é o aumento expressivo nos registros referentes a dívidas. No 
caso dos empréstimos consignados, a quantidade de reclamações subiu 23% em relação a 
2016. A situação do setor de empréstimos pessoais é ainda mais dramática: de 130 queixas 
registradas em 2016, passamos a ter 208 em 2017, um aumento próximo de 75%.

O índice de problemas relativos ao financiamento de veículos também teve uma alta 
significativa (32%), passando de 90 reclamações, em 2016, para 119, no ano passado. 
Merecem atenção também o aumento das reclamações sobre negociações de dívidas, 
cobranças indevidas de tarifas e boletos e atendimento bancário. Por outro lado, houve 
redução das queixas nos assuntos “consórcio” e “financiamento habitacional”.

Área financeira

Classificação Assunto Notificações

1º Cartão de crédito (incluindo acordos) 766

2º Empréstimo consignado 348

3º Empréstimo pessoal 208

4º Financiamento de veículo 145

5º Cobrança indevida/tarifa/boleto/débito não reconhecido 99

6º Consórcio 79

7º Financiamento habitacional 78

8º Dívida/proposta de negociação/ acordo 75

9º Atendimento bancário 44

10º Conta corrente/poupança/salário 42

TOTAL 1.844

Planilhas de cálculo
O parágrafo 2º do artigo 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 
demais acréscimos. Como exemplo, 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 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 alta 
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. É frequente, também, a 
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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.

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 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.

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 a atitude natural que se verifica nesses casos. 

Em 2017, o Procon Assembleia elaborou 1.542 planilhas de cálculo. O órgão é o único em 
Minas Gerais que oferece esse serviço gratuitamente à população. Geralmente, a planilha 
do Procon não sofre contestação pelos fornecedores. Isso representa uma significativa 
economia para muitos cidadãos, que conseguem quitar seus débitos com mais facilidade, 
dentro de condições mais justas. 

Planilhas de cálculo elaboradas pelo Procon Assembleia em 2017,
a requerimento dos consumidores

Mês Quantidade de planilhas emitidas

Janeiro 107

Fevereiro 118

Março 143

Abril 108

Maio 152

Junho 86

Julho 148

Agosto 173

Setembro 135

Outubro 141

Novembro 141

Dezembro 90

TOTAL 1.542
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Para solicitar a elaboração das planilhas, o consumidor deve reunir seus  documentos 
pessoais, o contrato e o carnê de pagamentos e se dirigir ao Procon Assembleia, que fica na 
Rua Martim de Carvalho, 94, no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

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
Os dez tipos de produtos com mais reclamações no Procon Assembleia em 2017 foram 
os mesmos do ano anterior. Houve apenas algumas variações na colocação no ranking; 
os quatro primeiros classificados se mantiveram em suas posições. Em relação ao item 
“eletrodomésticos e eletroeletrônicos”, uma em cada quatro reclamações se referiu a vício 
de qualidade. A não entrega ou demora na entrega do produto representou 17% das queixas.

Já os aparelhos telefônicos foram o segundo item com mais reclamações na categoria 
“produtos”. As maiores queixas relativas a esse tipo de equipamento foram vício de qualidade 
(24%) e problemas relacionados à garantia e assistência técnica (22% das reclamações).

Produtos 2017

Classificação Assunto Notificações

1º Eletrodomésticos e eletroeletrônicos 491

2º Aparelhos telefônicos 404

3º Móveis, armários e cozinhas planejadas 169

4º Veículos /carros/motos/automotores 130

5º Vestuário/roupas/calçados/bolsas/acessórios 101

6º Editora/revistas/jornais/assinaturas 94

7º Imóveis 59

8º Colchão/cama box 41

9º Peças/pneus/acessórios 37

10º Informática/computador 36

TOTAL 1.562
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Serviços
No segmento de serviços, em 2017, registrou-se um aumento significativo do número de 
queixas aos três primeiros colocados no ranking, na comparação com o ano anterior. No 
ramo de estabelecimentos de ensino, as reclamações aumentaram 10,7%. No de companhias 
aéreas/passagens aéreas, 19%. No de planos de saúde (incluindo clínicas e consultórios), 
aumentaram 16%.

O item “estabelecimentos de ensino” inclui as 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. Cerca de 44% das reclamações relativas 
a esses estabelecimentos tratam de cobranças consideradas indevidas pelos consumidores. 
Outros 40% se referem a questões ligadas ao contrato, como o não cumprimento, a rescisão 
unilateral e a existência de cláusulas abusivas.

Em relação aos problemas enfrentados pelos usuários das companhias aéreas, cerca de 42% 
foram relativos a contrato, enquanto a cobrança de taxas indevidas foi o motivo de 32% das 
reclamações. Já o item “planos de saúde/clínicas/consultórios” obteve o maior índice de 
registros relativos a cobranças indevidas ou abusivas.

No ranking dos dez serviços com mais reclamações, passaram a constar, em 2017, academias 
de ginástica, em 8º lugar, e seguros de vida, em 9º.

Serviços 2017

Classificação Assunto Notificações

1º Estabelecimentos de ensino 212

2º Companhias aéreas/passagens aéreas 127

3º Planos de saúde/clínicas/consultórios 115

4º Agências de turismo/pacotes/hotéis/pousadas 112

5º Seguro de veículos 60

6º Seguros diversos 52

7º Assistência técnica 45

8º Academias de ginástica 43

9º Seguro de vida 22

10º Mecânicas 19

TOTAL 807
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Serviços públicos
Em todos os órgãos de defesa do consumidor no País, o setor de telecomunicações lidera, há 
vários anos, o ranking de reclamações. Em 2017, ele foi responsável por 32,3% do total de 
queixas registradas no Procon Assembleia. Por se tratar de um serviço considerado essencial, 
deveria ser oferecido de forma exemplar, mas não é isso que acontece. Caro e muitas vezes 
insatisfatório em relação a outros países, o serviço de telecomunicações no Brasil tem um 
longo caminho evolutivo a percorrer; para isso, precisa de uma pressão mais firme por parte 
do poder público no sentido de impor regulamentações e de fiscalizar e punir quem insiste 
em desrespeitar os direitos básicos dos usuários.

No caso da telefonia, nada menos que 60% das reclamações registradas no Procon Assembleia 
em 2017 disseram respeito a cobranças indevidas ou a dúvidas quanto à cobrança. Se os sistemas 
informatizados das empresas são tão pródigos em cobrar contas atrasadas e aplicar multas, 
deveriam ter a mesma eficiência para garantir um serviço de qualidade e sem tantos erros.

O chamado “combo”, modalidade de venda conjunta dos serviços de TV por assinatura, internet 
e telefonia, tem aumentado ano a ano sua participação no percentual de reclamações. Se em 
2016 esse índice era de 10,3% do total, no ano passado ele subiu para 12,8%. Da mesma forma 
que na telefonia, as cobranças indevidas respondem por  60% das queixas. E nem poderia ser 
diferente, já que as prestadoras do serviço são praticamente as mesmas.

Em relação aos serviços prestados diretamente pelo poder público, em 2017 foram 
registradas 62 reclamações contra a área de energia elétrica e 39 contra a de água e esgoto.

Serviços públicos 2017

Classificação Assunto Notificações

1º Telefonia (fixa e móvel) 1.265

2º Combo (telefonia, TV por assinatura, internet) 1.029

3º TV por assinatura 187

4º Internet 112

5º Energia elétrica 62

TOTAL 2.655

Procon On-line
O Procon On-line foi criado em 2012 e pode ser entendido como uma extensão do Procon 
Assembleia em cidades do interior mineiro que não possuem um órgão de defesa do 
consumidor. Servidores das câmaras municipais conveniadas passam por treinamento e 
realizam o atendimento da mesma forma como acontece no órgão em Belo Horizonte. As 
demandas são registradas e enviadas ao Procon Assembleia, que faz a análise técnica, elabora 
uma proposta de solução com base no Código de Defesa do Consumidor e envia à câmara de 
origem. O Legislativo municipal então repassa as orientações ao cidadão reclamante.

Em 2017, três municípios integraram o Procon On-line: Esmeraldas, Matozinhos e São Gonçalo 
do Rio Abaixo. Ao todo, foram atendidos 84 casos, distribuídos conforme a tabela a seguir:



19

Projeto Procon On-line

Município Atendimentos

Esmeraldas 34

Matozinhos 23

São Gonçalo do Rio Abaixo 27

TOTAL 84

Procon na Escola
Voltado para estudantes dos ensinos fundamental e médio, o Programa Procon na Escola 
funcionou durante o primeiro semestre de 2017. Um assessor do órgão, acompanhado por 
estudantes de Direito em período de estágio, visitou 29 escolas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana. Nesses encontros, 6.497 estudantes receberam informações importantes 
relacionadas aos direitos do consumidor e puderam esclarecer dúvidas relacionadas ao 
seu cotidiano. Um aspecto relevante dessa iniciativa é que os alunos levam para casa os 
conhecimentos adquiridos e cartilhas educativas, multiplicando as noções básicas sobre as 
relações de consumo.

Assessoramento para criação de Procons
Outra atividade de grande repercussão é o trabalho de orientação às câmaras municipais 
e assembleias legislativas de outros estados para a implementação de Procons em suas 
respectivas localidades. Esse serviço consiste num curso com duração de cinco dias, no qual 
são abordados temas como legislação, dinâmica do processo administrativo, estrutura física 
necessária, pessoal, prática de atendimento e audiências.

Em 2017, o Procon Assembleia ofereceu assessoramento para criação de Procons a 
representantes das câmaras municipais de Diamantina, Buritis, Abaeté, Esmeraldas, Carmo 
do Cajuru, Monte Santo de Minas, Camanducaia, Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e 
Itanhandu, e também da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Visitas à página do Procon no Portal da Assembleia
O Portal da Assembleia é acessado diariamente por jornalistas em busca de pautas para 
reportagens. Tais profissionais procuram ideias para matérias também na página do Procon 
no Portal, que publica regularmente releases, dicas e orientações aos consumidores 
referentes a questões recorrentes no dia a dia do órgão. Não são raras as situações em 
que, diante de  problemas trazidos pelos cidadãos, a assessoria de imprensa elabora textos 
informativos que imediatamente se transformam em notícia nos jornais, rádios e TVs.

Cidadãos e estudantes também são assíduos frequentadores da página do Procon. O público 
em geral normalmente procura alguma informação para se orientar diante de questões 
consumeristas com as quais está envolvido. Já os alunos utilizam o conteúdo do site como 
fonte para pesquisas escolares.

Em 2017, o número de visitas à página do Procon Assembleia chegou a 47.216. A tabela a 
seguir mostra o tráfego de acessos ao longo do ano.
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Visualizações da página do Procon em 2017 

Mês Quantidade de visitas

Janeiro 3.397

Fevereiro 3.013

Março 4.979

Abril 3.569

Maio 4.304

Junho 3.619

Julho 4.154

Agosto 4.754

Setembro 3.727

Outubro 3.933

Novembro 4.092

Dezembro 3.675

TOTAL 47.216
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O crescimento acelerado do número de pessoas endividadas que procuraram o Procon 
Assembleia em 2017 deve servir de alerta para todos: consumidores, fornecedores, 
instituições financeiras e poder público. Conforme descrito neste relatório, o segmento 
“empréstimo pessoal e consignado” registrou um número 34,6% maior de reclamações 
que em 2016, ano no qual o percentual já tinha crescido 23,6% em relação a 2015.

Por um lado, percebe-se que ainda faltam fundamentos básicos de educação financeira 
a muitos cidadãos. Não foram poucos os casos em que a somatória dos empréstimos 
adquiridos em um ou mais bancos comprometia quase a totalidade do vencimento 
mensal do reclamante. Ainda hoje muitas pessoas, pela necessidade de dinheiro imediato, 
deixam de levar em consideração as maiores armadilhas desse tipo de transação, que 
são os altos juros cobrados pelos bancos, que tornam a dívida impagável.

O Procon Assembleia acredita, no entanto, que as maiores culpadas por essa situação são 
as próprias instituições financeiras. Ao oferecerem empréstimos pessoais e consignados, 
elas raramente levam em conta a capacidade do contratante de honrar suas dívidas. 
Essa atitude leviana e irresponsável é percebida diariamente pelos técnicos do Procon, 
que recebem nos guichês consumidores literalmente desesperados em busca de ajuda 
para se livrarem do problema. E, na maioria das vezes, não há muito o que fazer no 
âmbito da competência do órgão, já que os juros estão previstos nos contratos assinados 
e uma conciliação depende da disposição das instituições em negociar o débito. Quando 
não consegue sensibilizar o credor, o Procon orienta os consumidores a buscarem uma 
solução na Justiça.

Sempre que tem a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto, seja pela imprensa, 
seja em eventos institucionais, o Procon faz apelos aos bancos e ao poder público no 
sentido de proteger esse cidadão mais humilde, vulnerável economicamente e pouco 
instruído. As instituições financeiras podem perfeitamente ser mais criteriosas na análise 
do perfil econômico dos solicitantes e negar empréstimos a pessoas notadamente 
incapazes de pagá-los. De sua parte, os poderes constituídos devem elaborar e aplicar 
mecanismos mais eficazes de regulação e fiscalização para evitar que tais consumidores 
sejam dominados pelo superendividamento.

As cobranças indevidas nas contas, principalmente na área de telecomunicações, é outra 
preocupação do Procon Assembleia. Entra ano, sai ano, esse problema permanece. Em 
2017, quase 40% dos consumidores que compareceram ao órgão registraram queixa 
contra empresas que inseriram nas contas valores não reconhecidos.

No setor de telecomunicações, esse percentual foi de 58,1%, sendo que no chamado 
combo, o índice alcançou 61,6%. Em outras palavras, seis em cada dez contas de combo 
que foram objeto de contestação no Procon Assembleia traziam cobranças indevidas.

O consumidor não pode ser vítima de tantas falhas, principalmente se considerarmos 
que muitos clientes, por comodismo ou falta de tempo, acabam “deixando pra lá” a 
cobrança extra e não registram uma reclamação. Nesse sentido, o Procon Assembleia 
defende que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reaja com veemência e 
exija que o setor encontre soluções para esse problema.

O equilíbrio nas relações de consumo deve ser garantido por todos os meios possíveis. 
O lucro é um objetivo legítimo, mas precisa ser obtido sem que o consumidor pague 
indevidamente por ele. O Procon Assembleia vai continuar atuando cada vez mais em 
prol da cidadania e na proteção e defesa do consumidor, contribuindo, assim, para a 
construção de uma sociedade mais justa para todos.
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A conquista de uma reputação como a que tem hoje o Procon Assembleia é resultado de 
um trabalho de muitos anos. O órgão tem consciência de que a construção de sua boa 
imagem perante o público em geral tem contado com o apoio de várias organizações, 
entidades e pessoas. Gostaríamos de manifestar nosso reconhecimento e agradecimento 
a todas aquelas que nos acompanham ao longo dessas duas décadas.

À Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, à Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte, à Diretoria-Geral, à Secretaria-Geral da Mesa e à 
Diretoria-Geral Adjunta, à qual o Procon está vinculado, setores que têm oferecido todo 
o apoio necessário ao Procon Assembleia e depositado total confiança no trabalho por 
ele desenvolvido, e, em especial, aos deputados;

À Diretoria de Planejamento e Coordenação, à Diretoria de Comunicação Institucional e 
suas gerências (GID, GPCV, GCMD, GJ e GTV), ao setor de Transporte, à Gráfica e às áreas 
administrativas, parceiros fundamentais para o bom funcionamento do Procon;

A cada servidor e estagiário que atua no dia a dia do órgão, seja diretamente no 
atendimento ao público, na análise dos processos ou no apoio administrativo, pessoas 
competentes e comprometidas com a boa prestação do serviço e que são a imagem mais 
visível para a população;

À imprensa mineira, que valoriza e divulga de forma ostensiva e clara as iniciativas, 
orientações, dicas e alertas emitidos pelo Procon Assembleia;

A todos os órgãos públicos parceiros, especialmente ao Ministério da Justiça, que atua 
em defesa do consumidor por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), ao Ministério Público de 
Minas Gerais e ao Procon Estadual, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Delegacia de 
Polícia de Defesa do Consumidor, ao Procon Municipal de Belo Horizonte, aos Procons 
das cidades do interior de Minas e às entidades civis de defesa do consumidor, como 
o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e o Instituto Defesa 
Coletiva.

A todos, nosso muito obrigado.

Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2018.

Marcelo Barbosa
Coordenador do Procon Assembleia
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