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Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o 

Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, 

planos de dar-lhes esperança e um futuro (JEREMIAS 29:11). 

 

E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem 

opera tudo em todos. (...) Porque a um é dada, mediante o 

Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo 

espírito, a palavra do conhecimento (I CORÍNTIOS 12: 6,8). 

 

Toda e qualquer legislação de proteção ao consumidor, tem, 

portanto, a mesma ratio, vale dizer, reequilibrar a relação de 

consumo, seja reforçando, quando possível, a posição do 

consumidor, seja proibindo ou limitando certas práticas no 

mercado. 

 Ada Pellegrini Grinover 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca identificar inovações na Defesa do Consumidor com a 
instituição de Procon no âmbito do Poder Legislativo mineiro, especialmente o 
criado por Câmara Municipal. A investigação baseou-se em um Estudo de 
Caso em órgão semelhante, implantado na Câmara de Lagoa Santa, com o fito 
de descrever percepções, expectativas e sugestões sobre o assunto. Optou-se 
pelo tema em razão de a Constituição dispor que a responsabilidade de 
promover a defesa do consumidor é do Estado e de a doutrina interpretar 
majoritariamente ser essa atribuição apenas do Poder Executivo. Contudo, a 
partir de 2001, a Assembleia Legislativa mineira concebeu a proteção 
consumerista como um dever dos três Poderes e criou um Procon de Poder 
Legislativo. De lá pra cá, o Procon Assembleia passou a incentivar a 
implantação de órgãos afins em Câmaras Municipais, daí o surgimento do 
Procon de Lagoa Santa. A dissertação valeu-se de dados obtidos por 
entrevistas com Coordenadores de Procons de Prefeitura e de Câmara, bem 
como com servidores e consumidores atendidos em Lagoa Santa. O trabalho 
fundamentou-se em um referencial teórico que perpassa por juristas de direito 
administrativo e do consumidor, tendo seu ápice em estudiosos da inovação. 
Foram avaliadas as funções do Procon de Câmara e sua eficácia em função de 
inovações aplicadas em sua rotina. Concluiu-se que o referido órgão é tão ou 
mais eficiente, em alguns aspectos, que o de Prefeitura. Foram observadas as 
seguintes inovações no sistema de defesa do consumidor, a partir deste 
estudo: celeridade e cortesia no atendimento e desempenho das atividades 
rotineiras (processo e produto), facilidade de acesso do cidadão ao órgão de 
defesa do consumidor (inovação em serviço e organizacional), exercício efetivo 
do poder conciliatório com bom índice de resolução das reclamações eo 
estabelecimento de parcerias para o cumprimento, com qualidade, das 
atribuições legais do órgão (inovações em processo e produto). Por fim, faz-se 
a sugestão de que os atores do sistema consumerista, incluindo os 
legisladores, promovam a criação de Procons de Poder Legislativo em outras 
cidades do Estado e do País, para que a proteção ao consumidor possa ser 
otimizada, obedecendo assim à ideologia constitucionalmente adotadano 
Brasil, nessa seara. 
 
Palavras-Chave: Defesa do Consumidor, Procon, Poder Legislativo, Câmara 
Municipal, Inovações. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to identify the innovations in the defense of the rights of the 
consumer with the PROCON Institution in the sphere of the Legislative Power of 
Minas Gerais State, specially when created by the City Chamber. The 
Investigation was based on a Study over a similar organization, deployed in the 
City Chamber of Lagoa Santa, with the purpose of describing perceptions, 
expectations and suggestions over this matter. This subject was chosen due to 
the Brazilian Constitution, which ascribes the defense of the consumer's rights 
to the State, and the judicial doctrine having being interpreting this as an 
attribution of the Executive Power. Though, from 2001 and on, the State 
Chamber of Minas Gerais granted the defense of the consumer's rights as a 
duty of the three powers and created a PROCON based upon the authority of 
the Legislative Power. Then on, the State Chamber PROCON has encouraged 
the implantation of such organizations, occasion of the foundation of the 
PROCON of Lagoa Santa. This dissertation stands upon data obtained through 
interviews with the coordinators of other PROCONs, as well as servers and 
consumers attended in Lagoa Santa. This study was based upon a theoretical 
basis that considers and passes through many judicial thinkers of both 
consumer's and administrative rights, and its apex on the studiers of innovation. 
There were analyzed the many functions assumed by the City Chamber 
PROCON and its efficiency relating to the innovations introduced into theis 
habits. The conclusion was that the analyzed Organization, the City Chamber 
PROCON, is as efficient as, or, perhaps, even more, insome aspects, than the 
City Hall one. It was seen, though, that the efficiency of such organization 
comes mainly of the established partnerships with other public entities, with 
sufficient power to superintend and apply the due penalties to the transgressor 
of the rights of consumers, since that the Legislative power, assumingly, has not 
such a power. At last, it is suggested that the actors of this field may promote 
the creation of PROCONS in City Chambers, so that the protection of the 
consumer would be optimized, obeying, therefore, to the ideological statement 
of the Brazilian Constitution. 
 
Key-words: Defense of the consumer. PROCON. Legislative Power. City 
Chamber. Innovations. 
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1.INTRODUÇÃO  

  

O Direito do Consumidor no Brasil passou por grande evolução desde a 

instituição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº. 

8.078, de 11 de setembro de 1990, ou especificamente, desde a sua entrada 

em vigor em 11/03/1991.  A defesa do consumidor, de uma maneira ou de 

outra, sempre esteve presente no ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo 

do Código Comercial de 1840, que já trazia alguns dispositivos de proteção aos 

interesses dos consumidores em caso de não prestação dos serviços 

contratados.  Entretanto, foi só com o advento do Código (CDC) que os 

Serviços de Orientação e Defesa do Consumidor (Procons), já existentes, 

ganharam efetividade e que outros órgãos dessa natureza foram criados, 

especialmente os de âmbito municipal (GARCIA, 2012). 

 

O tema é tratado no inciso XXXII do art. 5º da Constituição Federal, que 

atribuiu ao Estado a competência para promover a defesa do consumidor, com 

a seguinte redação: O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. A Constituição também atribuiu competências nessa matéria aos 

três poderes do Estado, deixando para lei ordinária futura discriminar como 

atuaria cada um deles na persecução do fim comum, daí a possibilidade 

jurídica de serem criados Procons no âmbito do Poder Legislativo. O inciso XI 

do art. 29 informa que as Câmaras de Vereadores representam o Poder 

Legislativo do Município e têm como funções precípuas a legislativa e a 

fiscalizadora. No entanto, além dessas funções, a Câmara de Vereadores 

também possui a função de assessoramento ao Executivo local, sendo a 

defesa consumerista uma das formas de assessoria (ANDRADE, 2009). 

 

A Lei ordinária que deu origem ao CDC (Lei n. 8.078/90) ao instituir o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor determinou em seu artigo 105: Integram o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor — SNDC - os órgãos federais, 
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estaduais, do Distrito Federal e municipais e entidades privadas de defesa do 

consumidor. 

 

Contudo, nem a Constituição nem a lei ordinária dispuseram sobre como se 

daria a atuação de cada Poder Público na proteção ao consumidor, que, na 

visão de Andrade (2009) resta, indubitavelmente, como obrigação 

concomitante do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. 

 

Garcia (2012) expõe que o conceito de consumidor passa pela definição 

disposta no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo o qual 

consumidor “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final”. O autor explica que o consumidor, diante do 

fornecedor de produtos e/ou, serviços, é vulnerável, carente, hipossuficiente, 

inferior na relação de consumo, porque não lhe é dado conhecer todo o aparato 

técnico da produção do bem ou da prestação do serviço, além do que os 

contratos de consumo normalmente contêm cláusulas abusivas ou 

ininteligíveis, ou em letras muito miúdas, ilegíveis, a favor do produtor e/ou 

fornecedor. 

 

A Constituição Federal, de forma inovadora, introduziu, segundo Garcia (2012), 

a figura do consumidor como agente econômico e social, estabelecendo de 

forma expressa, como princípio da ordem econômica a defesa do consumidor, 

principalmente por ser ele a parte mais fraca e vulnerável nas relações 

jurídicas. 

 

Com base na vulnerabilidade do consumidor e na inércia do Poder Executivo 

em criar órgãos de defesa consumeristas, o legislador estadual mineiro, em 

2001, estendeu ao Poder Legislativo a atribuição de atuar diretamente nessa 

matéria, sendo que, posteriormente, tal prerrogativa foi estendida também ao 

Poder Legislativo Municipal (BARBOSA, 2007). 
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A partir desse entendimento, o Estado de Minas Gerais concebeu o primeiro 

Procon do Poder Legislativo no Brasil, o da Assembleia, por via da Resolução 

464/2001 e, no mesmo ano, o próprio Procon Assembleia colaborou na criação 

do primeiro Órgão de Defesa do Consumidor de Câmara Municipal, o do 

município de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais (BARBOSA, 2007). 

 

De 2001 até os dias atuais já foram criados 13 (treze) Procons de Câmara 

Municipal, dentre eles, o Procon Câmara de Lagoa Santa, estudo de caso 

nesta pesquisa, criado em 26 de abril de 2010, pela Resolução nº. 004 e 

inaugurado oficialmente em 17/09/2010 (Fonte: ARQUIVOS PROCON ALMG E 

PROCON CMLS/MG, 2013). 

 

De maneira geral, o Procon de Poder Legislativo efetua suas atividades em 

busca da conciliação, diante dos conflitos existentes entre o consumidor e o 

fornecedor. Atua também no estabelecimento de parcerias com outros órgãos 

que possuem poder de polícia (poder de coerção e sanção), a exemplo de 

Agências Reguladoras, Prefeitura, Ministério Público, Receitas Federal e 

Estadual, Delegacia de Polícia Civil, dentre outros, e ainda por meio de 

programas de orientação ao fornecedor de produtos e/ou serviços, que 

contribuam para coibir as práticas abusivas nas relações de consumo (Fonte: 

ARQUIVOS PROCON ALMG E PROCON CMLS/MG, 2013). 

 

A criação de órgão de defesa do consumidor no âmbito do Poder Legislativo e 

as parcerias firmadas para que esse tipo de Procon funcione com qualidade 

têm sido consideradas por Barbosa (2007) e Andrade (2009) como uma ideia 

original, uma inusitada maneira de prestar serviço nessa área a partir do Poder 

Legislativo e não do Executivo, como é de praxe no ordenamento jurídico 

brasileiro. E essa novidade estámerecendo um estudo mais aprofundado, o 

que se pretende efetuar com essa pesquisa, com embasamento na teoria da 

inovação. 
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Schumpeter (1982) entende que inovação é a aplicação comercial ou industrial 

de alguma coisa nova – um novo produto, processo ou método de produção; 

um novo mercado ou fonte de suprimentos; uma nova forma de organização de 

negócios, comercial ou financeira.   

 

No entendimento de Tigre (2006), citando Rogers e Shoemaker (1971), 

inovação pode ser definida como uma ideia, uma prática ou um objeto 

percebido como novo pelo indivíduo. Para o autor, essa interpretação, por sua 

abrangência, é coerente com o conceito schumpeteriano, pois não associa 

necessariamente a inovação a um conhecimento científico.  

  

Sarkar (2008), por outro lado, afirma que inovar pode ser tanto uma ideia nova, 

ou apenas a utilização de uma ideia já existente de uma forma diferente e 

eficaz. Acrescenta que não é preciso que o produto ou serviço seja 

completamente novo e que esteja necessariamente ligado à tecnologia.  

 

A inovação, ainda segundo Sarkar (2008), é também a exploração de novas 

ideias que encontram aceitação no mercado, usualmente incorporando novas 

tecnologias, processos, design e uma melhor prática. 

 

Tigre (2006) opina que diante de tantas exposições doutrinárias sobre 

inovação, a referência conceitual e metodológica mais utilizada para analisá-la 

é o Manual de Oslo (2005).  

 

De acordo com o Manualde Oslo (2005), inovação é a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um 

processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas. 

 

As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 

financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação 
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de inovações. Algumas atividades de inovação são em si inovadoras; outras 

não são atividades novas, mas que são necessárias à implementação de 

inovações (MANUAL DE OSLO, 3ª ED, 2005). 

 

Dentre as etapas de inovação citadas pelo Manual de Oslo (2005), serão 

analisadas, nesta pesquisa, as de natureza científica, tecnológica e 

organizacional, por guardarem relação estreita com o tema e por ser o Procon 

um órgão público que se insere no conceito genérico de organização.  

 

As inovações organizacionais se diferenciam das inovações científicas e 

tecnológicas, na medida em que as primeiras referem-se a mudanças não em 

produtos ou em processos produtivos, mas no modelo de gestão 

organizacional, com a introdução de mudanças significativas na estrutura, 

técnicas de gestão e orientações estratégicas, implicando em mudanças que 

podem ser mensuradas (OECD, 1997). Todavia, segundo Barbieri e Álvares 

(2003), nem sempre é possível uma distinção clara entre inovações 

tecnológicas e científicas e inovações organizacionais, visto que, não raro, elas 

são complementares ou interdependentes. 

 

No caso da criação de PROCON em Câmara Municipal no Estado de Minas 

Gerais, a matéria tem sido considerada pelos doutrinadores da área do direito 

como uma maneira ímpar de garantir a proteção e defesa do consumidor, pois 

tal modalidade de órgão não foi originalmente prevista na legislação 

consumerista brasileira (BARBOSA, 2007).  Inclusive, não se tem 

conhecimento de registro aprofundado sobre o tema, o que induz à seguinte 

indagação: 

 

1.1Questão Norteadora da Pesquisa 

 

Que inovações foram incorporadas à Defesa do Consumidor com a criação do 

Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais? 
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A pergunta propõe-se ao alcance dos seguintes objetivos: 

 

1.2 – Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral:  

 

 Identificar as inovações incorporadas à Defesa do 

Consumidor com a criação do Procon de Poder Legislativo 

em Minas Gerais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analisar a aplicabilidade da inovação no esquema de 

criação e funcionamento do Procon Legislativo municipal; 

 

 Classificar as funções do Procon de Poder Legislativo 

municipal à luz dos conceitos da inovação; 

 

 Avaliar as possíveis alterações das funções do Procon de 

Poder Legislativo municipal diante de realidades 

específicas relacionadas à inovação. 

 

1.3 Justificativa: 

 

Considerando que todo ser humano é consumidor e como tal necessita da 

proteção e defesa do Estado, o assunto em pauta, por si só, é extremamente 

relevante. Acredita-se que o estudo aprofundado sobre as inovações no 

sistema de defesa do consumidor com a criação do Procon de Poder 

Legislativo em Minas Gerais poderá auxiliar na melhoria do serviço público 

nessa área. 
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Acresce que a instituição de Procon por iniciativa do Poder Legislativo tem sido 

vista pelos estudiosos como um instituto sem precedentes no ordenamento 

jurídico consumerista brasileiro: uma forma ímpar de integração de órgão 

público ao sistema de defesa do consumidor no Brasil (BARBOSA, 2007). 

 

A despeito de tais constatações, há justificativa tanto pessoal, quanto 

institucional e acadêmica para a escolha do tema, explicitadas a seguir. 

 

 Pessoal:  

 

A autora interessou-se pelo tema relacionado a Procon criado em âmbito 

de Poder Legislativo, por três razões: por se tratar de inovação jurídica, 

porque é Coordenadora dessa modalidade de Procon Municipal em 

Minas Gerais e, principalmente, por pretender se tornar consultora sobre 

o assunto, cooperando para a instalação de órgão dessa natureza em 

outros Estados e Municípios da Federação. 

 

Há que se considerar que o Estado de Minas Gerais possui 853 

municípios e só conta com 118 (cento e dezoito) Procons, sendo 105 

(cento e cinco) de Poder Executivo (Prefeitura) e 13 (treze) de Câmara 

Municipal (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/ALMG, 2013). Portanto, a 

demanda potencial do Estado é grande para a criação de órgãos de 

defesa do consumidor, sejam eles do Executivo ou do Legislativo.  

 

Segundo Barbosa (2007), as Câmaras Municipais recebem 

mensalmente 7% da Receita Corrente Líquida do Município, nos termos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101, de 04 de 

maio de 2000). Se não houver destinação pública parao referidorepasse 

mensal, os valores recebidos devem ser devolvidos ao Poder Executivo 

ao final de cada Exercício. Significa que ao contrário da alegação dos 

Prefeitos Municipais de que não há verba para a criação e 

funcionamento de Procons no âmbito da Prefeitura, para as Câmaras 
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Municipais, em regra, sobejam receitas que necessitam de uma 

destinação de interesse público. E a criação e o funcionamento de um 

órgão de defesa do consumidor em nível de Poder Legislativo são 

considerados, nos termos da lei, como destinação de ativos em prol do 

interesse popular (BARBOSA, 2007). 

 

Ademais, o objeto deste estudo remete para a inovação que, a partir das 

contribuições de Schumpeter (1982), passou a ser considerada a 

principal condicionante do processo de desenvolvimento.  E o processo 

fundamental do desenvolvimento capitalista, segundo o referido autor, 

seria marcado pela necessidade da introdução do novo, ou da inovação, 

daí a relevância do estudo a que se propõe nesta oportunidade. 

 

Institucional:  

 

A pesquisa poderá auxiliar na melhoria do serviço público oferecido ao 

cidadão, incorporando inovações ao tema, já que o Procon instalado em 

sede de Poder Legislativo, seja ele estadual ou municipal, é uma forma 

diferente e nova de dar aplicabilidade a uma das finalidades do Estado 

brasileiro, que é a proteção e a defesa do consumidor. 

 

Acrescente-se, ainda, que o Procon de Poder Legislativo carece de 

poder de polícia, isto é, poder de fiscalizar e aplicar sanção. Assim, 

pretende-se também verificar se mesmo diante da ausência desse 

poder, o órgão de defesa consumerista, criado no âmbito do Legislativo 

municipal, possui eficácia em suas atividades-fim (conciliar e educar 

para o consumo tanto o próprio consumidor quanto o fornecedor de 

produtos e/ou serviços), a partir das inovações que a ele foram 

incorporadas. 
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Acadêmica: 

 

A inovação é a ferramenta-chave dos gestores, o meio pelo qual 

exploram a mudança como uma oportunidade ou serviço diferente. É 

passível de ser apresentada como uma disciplina, de ser ensinada e 

aprendida, de ser praticada (DRUCKER, 1987). 

 

Além dos motivos já expostos para a escolha do tema, esta dissertação 

constitui área de interesse também para a Administração enquanto 

ciência e prática profissional, levando em conta que a efetividade do 

Procon Legislativo está diretamente relacionada à aplicação de uma 

gestão integrada, mediante parcerias, entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, o que é pauta de estudo da Ciência da 

Administração. Também se trata de assunto original, o que o relaciona à 

área da inovação, em cuja ênfase se trabalhará nesta pesquisa. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

O estudo aqui proposto limita-se a analisar as inovações surgidas com a 

criação e operacionalização das atividades de órgão de defesa do consumidor 

de iniciativa do Poder Legislativo.  

 

O foco principal do trabalho é identificar inovações, genericamente 

consideradas, ocorridas com a criação de ente de defesa consumerista no 

âmbito da Câmara Municipal, sendo objeto de estudo de caso o Procon de 

Lagoa Santa (MG).  

 

1.5 Estrutura da Dissertação  

 

Com a pretensão de alcançar os objetivos propostos e visando a um maior 

entendimento sobre o assunto, esta dissertação foi estruturada em seis 

capítulos. 
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O primeiro capítulo contém a introdução do tema, incluindo a contextualização 

da abordagem, a apresentação dos objetivos, tanto o de cunho geral quanto os 

de natureza específica, bem como a justificativa e a delimitação do estudo.  

 

O segundo capítulo trata do referencial teórico que embasou o trabalho. 

Inicialmente, efetua-se a conceituação dos temas acessórios, tais como 

Administração Pública, Poder Legislativo, Sistema de defesa do Consumidor, 

Procon e suas atribuições, para, em seguida, passar-se ao tema da inovação, 

com abordagem de inovações no setor público brasileiro, no âmbito do Poder 

Legislativo estadual e municipal. Ao final do capítulo, são expostas as 

contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo. 

 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia utilizada na realização da pesquisa, 

momento em que são descritos os métodos e ferramentas utilizadas para 

análise da dissertação, bem como a estratégia de análise dos dados coletados. 

 

O quarto capítulo tem como foco o estudo de caso, ou seja, o Procon da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa (MG). 

 

No quinto capítulo está exposta a apresentação, organização e análise dos 

resultados obtidos com a pesquisa de campo. 

 

Por fim, no sexto capítulo são efetuadas as considerações finais, com destaque 

para as inovações ocorridas em órgão público municipal criado e mantido pelo 

Poder Legislativo na área de defesa do consumidor. Há também a conclusão 

sobre as limitações da pesquisa, bem como as contribuições e sugestões 

expostas no trabalho para futuras análises sobre o tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Cuidar de inovação em área do direito público requer que se esclareçam 

previamente alguns institutos que envolvem o assunto, para melhor 

compreensão do leitor, o que ora se propõe a efetuar neste trabalho. 

 

Breves considerações serão tecidas acerca da Administração Pública, 

abrangendo conceito e peculiaridades; incluir-se-á também nesse tópico um 

resumo dos Poderes do Estado, especialmente do Poder Legislativo, de onde 

provém o Procon objeto de análise nesta oportunidade.   

 

Em seguida, será apresentada uma síntese do conceito de direito do 

consumidor e, especificamente, da defesa do consumidor enquanto serviço 

público. 

 

Serão, ainda, efetuadas considerações gerais a respeito da inovação, seu 

conceito, tipos, importância, ocorrência na organização, no serviço público 

brasileiro e mineiro, relacionando toda a matéria exposta à criação e 

funcionamento de Procon do Poder Legislativo municipal.  Por fim, serão 

apresentadas as contribuições do referencial teórico para o estudo de campo. 

2.1 Administração Pública e Poderes do Estado 

A fiel compreensão do conceito de Administração Pública passa pelo 

entendimento precípuo da origem e significado do vocábulo administração.  

 

Di Pietro (2012), citandoMello (1979), indica duas versões para a palavra 

administração: para uns, vem de ad (preposição) mais ministro, as, are (verbo), 

que significa servir, executar; para outros, vem de ad manus trahere, que 

envolve ideia de direção ou gestão.  

 

A palavra administrar, segundo o dicionário Aurélio (1988), significa não só 

prestar serviço e executá-lo, como também dirigir, governar,exercer a vontade 
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com o objetivo de obter um resultado útil; e que até, em sentido comum, 

administrar é sinônimo de traçar programa de ação e executá-lo. Essa é, de 

acordo com Di Pietro (2012), a razão pela qual alguns autores dão ao vocábulo 

administração, no direito público, sentido amplo para abranger a legislação e a 

execução. Outros, nela incluem a função administrativa propriamente dita, além 

da função de governo.  

 

A partir de tais considerações, Di Pietro (2012) conceitua Administração 

Pública, em sentido amplo, como “aquela que compreende tanto os órgãos 

governamentais, supremos, constitucionais (Governo), aos quais incumbe 

traçar os planos de ação, dirigir, comandar, como também os órgãos 

administrativos subordinados, dependentes (Administração Pública, em sentido 

estrito), aos quais incumbe executar os planos governamentais. 

 

O legislador pátrio conferiu à Administração Pública, por intermédio de órgão 

específico, competência e legitimidade para a proteção e defesa do consumidor 

(REGO, 2007). 

 

Nessa esteira de pensamento, Alexandrino e Paulo (2012) expõem que o 

Estado é composto de Poderes e que estes são, segundo a clássica tripartição 

concebida pelo filósofo francês Montesquieu, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, conceito que é adotado na Constituição Brasileira vigente (art. 60, § 

4º, III). Cada um dos Poderes tem sua competência e atribuições previstas na 

Constituição Federal, mas a todos é outorgada a responsabilidade de atuar na 

defesa do consumidor, pois segundo o Texto Magno, essa atuação é dever do 

Estado, o que envolve os três Poderes.  

 

Bittencourt (2007) esclarece que cada um desses Poderes exerce funções 

típicas. O Poder Legislativo, por exemplo, tem por função legislar e fiscalizar, 

porém, não raras vezes, essas funções passam a ser exercidas atipicamente 

por outro Poder.  Por outro lado, o autor diz que é comum o Poder Legislativo 

exercer atividade administrativa, como a realização de leilão de veículos 
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inservíveis para suas necessidades, bem como exercer atividade julgadora, 

como no caso do Senado Federal, quando ali se decide a respeito de crimes de 

responsabilidade do Presidente da República (art. 52, I, da CF).  

 

Em consonância com essa ideia, Di Pietro (2012) afirma que não há uma 

distinção absoluta de Poderes; a Constituição, no artigo 2º, diz que “são 

Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário”, mas quando define as respectivas atribuições, 

confere predominantemente a cada um dos Poderes uma das três funções 

básicas, prevendo algumas interferências.  

 

Citando Harada (2002), Di Pietro (2012) discorre, com clareza excepcional, 

sobre a interpenetração verificada no exercício das funções atribuídas a cada 

Poder pela Constituição. A jurista ressalta que a Administração Pública não se 

limita ao Poder Executivo, pois não há compartimentos estanques entre os 

Poderes da República. Ressalta ainda que o Poder Legislativo, além de sua 

função típica (legislativa) exerce funções atípicas (administrativa e 

jurisdicional), dentre elas a proteção dos interesses individuais e coletivos. 

 

A defesa do consumidor, enquanto direito garantido constitucionalmente, está 

inserida nessa gama de interesses individuais e coletivos, executada por 

órgãos administrativos criados pelos Poderes do Estado, inclusive o Poder 

Legislativo.  

 

2.2 O Direito do Consumidor e sua Defesa 

 

A Constituição Federal de 1988, incorporando uma tendência inovadora 

mundial de influência do direito público sobre o direito privado, adotou como 

princípio fundamental, estampado, no artigo 5º, inciso XXXII, a defesa do 

consumidor (GARCIA, 2012). Porém, antes de adentrar no estudo do tema 

propriamente dito, breves considerações acerca do Direito do Consumidor, 

inclusive de natureza histórica, merecem menção.  
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Para Schwartz (2013), a tutela jurídica dos consumidores, tal qual é conhecida 

nos dias atuais, deve-se às importantes transformações socioeconômicas 

advindas das revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, que romperam 

com o regime feudalista e fizeram surgir desequilíbrios sociais patentes, na 

medida em que os fornecedores tornaram-se cada vez mais fortes em 

detrimento dos consumidores que, ao revés, apresentavam-se cada vez mais 

vulneráveis. E em contraposição a esse poder crescente surgiram, ao longo 

dos anos, os primeiros movimentos em prol dos consumidores no mundo, com 

destaque para o discurso do presidente americano, John Kennedy, em 

15/03/1962, no qual ele encaminhava Mensagem Especial ao Congresso 

Americano sobre direitos do consumidor. Na Mensagem, o presidente 

americano defendeu que os consumidores deveriam ser considerados nas 

decisões econômicas e que os direitos destes à segurança, informação, livre 

escolha e reclamação, deveriam ser garantidos.  

 

Almeida (2009) ressalta que nos Estados Unidos da América, ao lado de 

órgãos oficiais, as entidades privadas, como associações e organizações de 

consumidores, exercem historicamente importante papel na orientação e 

proteção dos consumidores e defesa de seus direitos, citando-se, como 

exemplo, o notável trabalho do advogado Ralph Nader à frentede uma dessas 

associações. 

 

A Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconheceu, em 1973, em sua 29ª sessão, a existência dos direitos 

fundamentais do consumidor e, como consequência, a Assembleia Geral da 

ONU, em 1985, fixou as normas internacionais de proteção ao consumidor 

(SCHWARTZ, 2013). 

 

Os direitos fundamentais do mundo evoluíram por gerações até chegarem ao 

estágio atual, segundo Schwartz (2013) e o mesmo autor afirma que essas 

gerações correspondem aos ideais consagrados pela Revolução Francesa 
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(1699-1799) de “liberdade, igualdade e fraternidade”. Cada geração de direitos 

representa a conquista, pela humanidade, de um desses postulados: direitos 

de primeira geração (direitos civis e políticos) – século XVIII; direitos de 

segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – século XIX; 

direitos de terceira geração (poderes de titularidade transindividual: meio 

ambiente, consumidor etc.); direitos de quarta geração (universalização de 

direitos: democracia, informação etc.). O direito do consumidor surge como 

direito de terceira geração, a partir da insuficiência do Direito Civil para tutelar 

relação jurídica entre sujeitos em desigualdade de condições, como ocorre nas 

relações de consumo, em que o consumidor é a parte mais vulnerável 

(SCHWARTZ, 2013). 

 

Também na Europa, o tema “defesa do consumidor”, de acordo Almeida 

(2009), sempre esteve presente em praticamente todos os países. A partir de 

1971, por exemplo, o Comitê Europeu de Cooperação Jurídica, por intermédio 

de um Subcomitê de Proteção Legal ao Consumidor, realizou ampla 

investigação sobre o assunto, chegando à conclusão de que todos os países 

demonstraram estar dele cuidando legislativa e administrativamente, havendo 

organizações privadas e órgãos públicos legitimados a atuarem em Juízo em 

defesa dos consumidores (ALMEIDA, 2009). Este autor enfatiza que com o 

surgimento da Comunidade Econômica Europeia, o direito comunitário europeu 

conheceu as Diretrizes 84/450 (publicidade) e 85/374 (responsabilidade civil 

pelos acidentes de consumo), fontes de inspiração do Código brasileiro. 

 

No Brasil, como tema específico, a defesa do consumidor é relativamente nova. 

Só em 1978 surgiu, em âmbito estadual, o primeiro órgão de defesa do 

consumidor, o Procon – Grupo Executivo de Proteção e Orientação ao 

Consumidor de São Paulo (ALMEIDA, 2009). Em âmbito federal, apenas em 

1985 foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, posteriormente 

extinto e substituído pela Secretaria Nacional de Direito Econômico, conforme 

informa Almeida (2009). De lá pra cá, na opinião do autor, passando pela 

Constituição de 1934, surgem normas constitucionais de proteção à economia 
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popular. E a vitória mais importante nesse campo, fruto dos reclamos da 

sociedade e de profícuo trabalho dos órgãos e entidades de defesa do 

Consumidor já existentes no Brasil à época, foi a inserção, na Constituição da 

República, promulgada em 5 de outubro de 1988, de dispositivos específicos 

sobre o tema (ALMEIDA, 2009). 

 

A Constituição de 1988, no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), estabeleceu um prazo para que se promulgasse uma lei 

protetiva do consumidor. E em atendimento ao mandamento constitucional, foi 

elaborado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990), 

com o intuito de intervir nas relações de consumo para a proteção do sujeito 

vulnerável, desigual na relação com o fornecedor, de modo a manter o 

equilíbrio e a igualdade nas contratações (GARCIA, 2012). 

 

Schwartz (2013) explica que na Constituiçãode 1988, primeiramente, o artigo 

48 das Disposições Finais e Transitórias deu prazo de 120 dias para 

elaboração do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, posteriormente, o 

art. 5º, inciso XXXII, da Carta Magna, erigiu a defesa do consumidor à 

categoria de direito fundamental ao determinar que o Estado promoverá, na 

forma da lei, a defesa do consumidor. O autor frisa que o referido comando 

legal utiliza a expressão o Estado de forma genérica, o que leva à conclusão de 

que o dever de defesa e proteção está direcionado a todos os Poderes 

Constituídos da República, seja o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo. 

 

A intervenção do Estado na atividade econômica só encontra autorização 

constitucional quando tem por finalidade proteger o consumidor (STJ, 1996) e 

esta proteção não é incompatível com a livre iniciativa e o crescimento 

econômico, pois ambos estão previstos como princípios de ordem econômica, 

de acordo com o disposto no art. 170 da Constituição Federal (GARCIA, 2012). 

 

Nesse raciocínio, Rego (2012) expõe que o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), em harmonia com o disposto na Constituição Federal sobre a defesa do 
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consumidor, dentre outros avanços, disciplinou a oferta pública, traçou os 

protagonistas das relações de consumo (consumidor x fornecedor) e os objetos 

sobre os quais recai a relação entre ambos travada, quais sejam: produto e 

serviço.  

 

Para Rego (2012), o CDC avançou mais ainda quando disciplinou o conceito 

de consumidor, no artigo 2º, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, cujo parágrafo único reza: 

“equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. O referido 

doutrinador esclarece que o grande avanço preconizado pelo Código Protetivo 

foi o de dar aos acordos entre as partes envolvidas na relação de consumo, a 

natureza de ordem pública e interesse social. 

 

A Política Nacional de Relações de Consumo, estampada no artigo 4º do CDC, 

de acordo com Garcia (2012), foi inovadora quando tratou a garantia dos 

direitos do consumidor como princípio programático e ideológico, objetivando o 

atendimento às necessidades deste, o respeito a sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria de sua 

qualidade de vida.  

 

Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, Garcia 

(2012) assevera que o Poder Público conta com o instrumento de manutenção 

de assistência jurídica, integral e gratuita, para o consumidor carente (CDC, 

artigo 5º, I). E o autor ressalta que a referida legislação determina ser direito 

básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 

vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos ou difusos. 

 

O CDC também inova ao determinar que são legitimados concorrentemente 

para a defesa em Juízo dos interesses dos consumidores, a União, os Estados, 

os Municípios e as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou 
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indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à 

defesa dos interesses dos direitos protegidos pelo referido Código (GARCIA, 

2012). 

 

2.3 Serviço Público de Defesa do Consumidor 

 

Serviço público, levando em consideração os fins do Estado, pode ser 

entendido como toda atividade que o Estado exerce para cumprir seus fins; 

nesse conceito está incluída a atividade administrativa e judiciária.  Serviço 

público é também toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que 

exerca diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 

satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total 

ou parcialmente público (DI PIETRO, 2012, apud MASAGÃO, 1968). 

 

A defesa do consumidor foi incluída como serviço público e como parte 

integrante dos direitos individuais e coletivos, no art. 5º, XXXII da Constituição 

Federal; e em um segundo momento, o legislador erigiu-a à categoria de 

princípio geral da atividade econômica (art. 170, V), sendo que foi à luz dessa 

segunda vertente constitucionalque o Código de Defesa do Consumidor foi 

instituído (MARTINS, 2010). 

 

A atuação concreta da legislação protetiva do consumidor é feita pelos órgãos 

administrativos e entidades civis que atuam direta ou indiretamente em sua 

defesa: é o aparato estatal, descentralizado e abrangente, colocado a serviço 

do cidadão, no atendimento de suas reclamações e no esclarecimento de suas 

dúvidas, bem como na apuração das fraudes e crimes contra ele cometidos 

(ALMEIDA, 2010). 

 

Para tanto, segundo Garcia, 2012, o Estado criou, em 1990, o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), composto pela Secretaria 

Nacional do Consumidor (SENACON) - criada em 28/05/2012 -, pelos demais 

órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e pelas entidades 
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civis de defesa do consumidor (CDC, art. 105, e Dec. nº2.181, de 20-03-1997, 

art. 3º). 

 

O Decreto 7.738, de 28 de maio de 2012, que tem suas atribuições 

estabelecidas no art. 106 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(CDC), instituiu a SENACON e, por tal legislação, o DPDC passou a ser um 

órgão integrante de tal Secretaria. 

 

Ao levar em consideração a dimensão da máquina administrativa da Federação 

brasileira e a singularidade de sua estrutura, percebe-se a dificuldade de 

efetuar um trabalho de coordenação entre os vários órgãos que compõem a 

defesa do consumidor. Daí, a previsão legal para a criação de órgão de 

proteção e defesa do consumidor em âmbito estadual e municipal, denominado 

Procon (ALMEIDA, 2010). 

 

Rêgo (2007) define Procon como um órgão administrativo criado, em regra, por 

lei. A autora explicita que a organização de cada órgão se dará de acordo com 

a legislação do Estado da Federação ou do Município onde ele for criado, e a 

atribuição precípua do Órgão é dar efetividde à norma que tutela o direito do 

consumidor. 

 

No âmbito estadual, existem Procons integrados ao Poder Executivo. Em 

Minas Gerais, essa atribuição é do Ministério Público, que possui a gestão do 

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (SEDC) e que cuida da defesa dos 

interesses difusos e coletivos deste, por via do Procon Estadual, segundo 

determina a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994 e de acordo 

com os dados constantes nos arquivos do Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor (SINDEC), programa que integra em rede as ações e 

informações da Defesa do Consumidor(SINDEC, 2012). 

 

Também em Minas Gerais, para auxiliar na defesa e proteção dos direitos 

individuais do consumidor do Estado e, especialmente da Capital, foi criado em 
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2001, por Resolução da Mesa Diretora da ALMG, o Procon Assembleia, de 

onde se originou o plano de instituir serviço público de Defesa do Consumidor 

no âmbito do Poder Legislativo municipal, também criado por Resolução da 

Mesa da Câmara Municipal, inclusive o Procon Câmara de Lagoa Santa, objeto 

do estudo de caso desta pesquisa (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ALMG E 

PROCON CMLS/MG, 2013). 

 

2.3.1Procons e Entidades Civis de Defesa do Consumidor 

 

Como já discorrido anteriormente, na Federação brasileira há órgãos de 

proteção e defesa do consumidor (Procons) estaduais e municipais e, nessa 

seara, Almeida (2009) informa que, em nível estadual, o Procon está sediado 

na capital do Estado, cuja missão, de maneira genérica, é orientar, proteger e 

defender os direitos e interesses do consumidor, bem como estimular a criação 

de órgãos municipais de defesa consumerista, no respectivo território.  

 

Para Almeida (2009), as atribuições dos órgãos estaduais e municipais, 

específicos de defesa do consumidor no âmbito de sua competência, foram 

definidas pelo Decreto nº 2.181/97 e além das atividades contidas nos incisos II 

a XII do art. 3º do citado decreto, incumbem-lhes, ainda:  

 

I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, 

do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas 

suas respectivas áreas de atuação;  

 

II – dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as 

reclamações fundamentadas; 

 

 III – fiscalizar as relações de consumo;  

 

IV – funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 

julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas 
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pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por esse 

decreto;  

 

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o 

cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de 

produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e 

remeter cópia ao DPDC ou à própria SENACON; 

 

VI -Desenvolver outras atividades compatíveis com as suas finalidades. 

 

Apesar da diversidade que possa haver entre os vários órgãos estaduais, em 

virtude das diferentes estruturas administrativas dos Estados, podem ser 

elencadas cinco atividades principais dos Procons, de acordo com Almeida 

(2009): 

 

a) Orientação – é feita ao consumidor, diretamente, no chamado 

atendimento de balcão, por telefone ou pela imprensa em geral, 

mediante divulgação de informações ou por meio de campanhas 

publicitárias específicas, procurando levar a ele as cautelas que deve 

tomar ao adquirir bens e serviços no mercado de consumo. 

 

b) Mediação – é o atendimento do consumidor em suas queixas e 

reclamações, contra abusos e fraudes contra ele cometidos. Em 

geral, o Procon convoca o fornecedor para tomar conhecimento da 

reclamação, dar os esclarecimentos necessários e resolver 

amigavelmente a pendência. Importante inovação na área da 

mediação é aquela trazida pelo § 4º do art. 55 do Código do 

Consumidor, que dá aos órgãos oficiais de defesa do consumidor 

(federais, estaduais e municipais) poderes para expedir notificações 

aos fornecedores, convocando-os para prestarem informação sobre 

questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, 
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delito que acarreta consequências penais ao recalcitrante (CP, art. 

330). 

 

c) Encaminhamento à Fiscalização – não sendo obtida a conciliação e 

sendo relevante a reclamação, por constituir infração administrativa 

ou penal ou por estar lesando um número significativo de 

consumidores, o Procon faz o encaminhamento dos fatos aos órgãos 

de fiscalização (INMETRO, IPEM SNVS, etc.) ou ao Ministério 

Público, para eventual tomada de providências em termos de ações 

judiciais. Deve ser sugerida, ainda, ao consumidor, segundo Almeida 

(2009), a via dos Juizados Especiais Cíveis se o valor da pendência 

não for superior a quarenta salários mínimos. 

 

d) Fiscalização - os órgãos estaduais e municipais estão autorizados a 

exercer a fiscalização das relações de consumo e das infrações 

praticadas contra o consumidor, nos termos do Decreto nº 2.181/97, 

inclusive aplicando as correspondentes sanções administrativas e 

promovendo a execução e cobrança de multas. Para Almeida (2009), 

com o CDC e sua regulamentação, os órgãos estaduais e municipais 

de defesa do consumidor passaram a ter, sem dúvida, maior poder 

fiscalizatório e de controle sobre o mercado de consumo (art. 55, § 

3º). 

 

e) Estudos e pesquisas – é o constante aperfeiçoamento dos Procons, 

em relação a estudos e pesquisas na área da defesa do consumidor. 

 

Almeida (2009) relata que a essas atividades, comuns aos órgãos de defesa do 

consumidor tanto em âmbito estadual como municipal, é acrescida ao Procon 

Estadual a tarefa de estimular e incentivar, técnica e financeiramente, a criação 

dos órgãos municipais de defesa do consumidor, os quais, em geral, assumem 

a forma de Comissão, Coordenadoria, Centro, Serviço, Conselho ou Setor de 

Defesa do Consumidor, segundo o porte e a estrutura administrativa de cada 
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Município, trabalho que poderá ser estendido também na direção das 

associações privadas e das cooperativas de consumo. 

 

Em Minas Gerais, além das atribuições descritas por Almeida (2009), tanto o 

Procon Estadual (Procon vinculado à Procuradoria Geral de Justiça do 

Ministério Público do Estado), quanto o Procon Assembleia possuem uma outra 

atribuição, qual seja, a educação para o consumo (Fonte: ARQUIVOS DO 

PROCON ESTADUAL E PROCON ALMG, 2013).  

 

A educação para o consumo é um programa que tem por escopo levar 

informações sobre os direitos do consumidor e sobre o consumo consciente às 

crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do Estado, em 

linguagem adequada à faixa etária de cada estudante. No Procon Estadual, 

esse programa é denominado “Procon Mirim” e no Procon Assembleia, recebe 

o nome de “Procon na Escola”. O material didático para a implantação da 

“Educação para o Consumo” é disponibilizado gratuitamente tanto pelo Procon 

Estadual quanto pelo Procon Assembleia aos órgãos de defesa do consumidor 

municipais, sendo que em regra o primeiro atende aosórgãos de Prefeitura e o 

segundo, aos de Câmara. (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ESTADUAL E 

PROCON ALMG, 2013). 

 

O Procon Estadual mineiro, através de sua Coordenação, possui também a 

atribuição de gerir o sistema de defesa do consumidor no Estado, que nos 

termos do artigo 105 do CDC, além dos Procons, inclui as entidades civis de 

defesa do consumidor (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ESTADUAL, 2013). 

 

Almeida (2009) afirma que as entidades civis de defesa do consumidor 

integram, por lei, o SNDC, por força do caput do art. 105 do CDC. Desde 1993, 

com o Decreto nº 861, já revogado, e agora, com o Decreto nº 2.181, de 20-03-

1997, tais entidades passaram a ter definida sua forma de atuação no Sistema 

(art. 8º).  
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As entidades civis de defesa do consumidor poderão: I – encaminhar 

denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor, para as 

providências legais cabíveis; II – representar o consumidor em juízo, observado 

o disposto no inciso IV do art. 82 do CDC; III – exercer outras atividades 

correlatas, como a prestação de assistência técnica aos consumidores e 

participação nos colegiados e estabelecimento de parcerias com órgãos 

públicos em projetos e atividades (ALMEIDA, 2009). 

 

A conclusão de Almeida (2009) sobre a natureza jurídica das entidades civis de 

defesa do consumidor está descrita na Lei nº 9.790, de 23-3-1999, que deu 

novo tratamento à matéria, regulamentando a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de 

interesse público, na medida em que prestam serviço público. E o autor 

acrescenta que a criação tanto do Procon quanto da entidade civil de defesa do 

consumidor constitui-se como desenvolvimento do serviço público no Brasil. 

 

Bresser-Pereira (2010) entende que o desenvolvimento no serviço público no 

Brasil, inclusive o de defesa do consumidor, ocorreu, principalmente, a partir da 

Constituição de 1988, de forma inovadora, sendo que tal fenômeno foi 

vivenciado em vários Estados da Federação, incluindo Minas Gerais.  

 

Já Schumpeter (1982) vinculou o desenvolvimento de qualquer natureza ao 

estudo da inovação e explanou que aquele é resultante da realização de novas 

combinações de materiais e forças, sejam elas relacionadas a coisas novas ou 

métodos novos de geração das mesmas coisas. E nessa assertiva do referido 

autor encontra-se a correlação que ora se pretende estabelecer entre inovação 

e Procon de Poder Legislativo. 

 

A palavra “inovar”, segundo Sarkar (2008), deriva do latim in + novare, que 

significa “fazer novo”, renovar ou alterar; de forma simples; logo inovação 

significa ter uma nova ideia ou, por vezes, aplicar as ideias de outras pessoas 

em novidades ou de uma forma nova.  
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Na visão de Dávila, Epstein e Shelton (2007, p. 59), muitos estudiosos 

trabalham com a falsa ideia de que a inovação trata sempre de fazer algo novo, 

mas inovar pode ser também fazer uma mistura entre o velho e o novo. 

 

Chandler (1997) afirma que o processo de surgimento da inovação está 

relacionado ao entendimento das circunstâncias econômicas, ao conhecimento 

da história administrativa organizacional, à compreensão da estratégia e ao 

entendimento dos métodos de crescimento da empresa. 

 

Lundvall (1992) explica que a inovação surge quando os indivíduos se unem e 

utilizam seus conhecimentos para construírem algo novo.  Terra (2007) afirma 

ser muito comum as organizações associarem inovação ao desenvolvimento 

de novos produtos, principalmente os ligados à tecnologia. Contudo, o 

fenômeno ocorre em diferentes áreas, inclusive no setor de serviços públicos. 

Tal fenômeno será analisado a seguir e, na oportunidade, serão ressaltados os 

principais conceitos, taxonomias e condicionantes dos tipos e processos de 

inovação, abrangendo inovações no setor público. Enfatizar-se-á a ocorrência 

da inovação no sistema de defesa do consumidor, especialmente no Legislativo 

mineiro e, em âmbito municipal, na cidade de Lagoa Santa. 

 

2.4 Inovação – Conceito, Importância e Considerações Gerais 

 

Os trabalhos científicos sobre inovação, de acordo com Wolfe (1994) possuem 

quatro linhas principais: aqueles que tratam dos estágios do processo inovador, 

dos contextos organizacionais, das perspectivas teóricas subjacentes e dos 

atributos da inovação. Na pesquisa em tela, serão observados os atributos da 

inovação no serviço público de defesa do consumidor no Estado de Minas 

Gerais. Para fazê-lo, necessário é discorrer sobre a importância do estudo do 

tema, bem como sobre os diversos conceitos e definições de inovação. 
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Para Bessant e Tidd (2009), inovação é uma necessidade no mercado 

globalizado e em constante crescimento. Ela se evidencia em quaisquer 

declarações de missão empresarial e em “papers” sobre estratégia; não é raro 

que esses escritos enfatizem a importância desse instituto no ambiente 

empresarial, no que se refere ao cliente, aos acionistas e à sobrevivência e 

crescimento do negócio. No setor público, é presença marcante também nas 

declarações dos políticos, ao reconhecerem que o estilo de vida humano é 

constantemente moldado pelo processo de inovação. 

 

Noutro giro, Mattos, Stoffel e Teixeira (2010) asseveram que o motor da 

inovação é a competição, que as empresas inovam por exigência do mercado. 

Entendem que inovar depende de recursos humanos qualificados, de políticas 

de estímulo, de um adequado ambiente econômico e regulatório, da interação 

com universidades e institutos de pesquisa. Todavia, de acordo com os 

autores, é o fato de ser uma exigência da competição que torna a inovação um 

tema essencialmente do mundo dos negócios. Para um número crescente de 

empresas, essa temática está no centro de suas estratégias competitivas. É 

essa a razão dela ser parte central das políticas industriais de muitos países. 

 

Ferreira e Neves (2003) afirmam que embora seja atualmente objeto de grande 

atenção por parte das comunidades acadêmica, política e empresarial, a 

inovação é um fenômeno tão antigo como a humanidade.  

 

A inovação foi tradicionalmente abordada como resultado das atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e identificada com o avanço da ciência. 

Hoje se reconhece que ela é antes de tudo o resultado de um processo de 

aprendizagem organizacional e que os principais recursos utilizados nesse 

processo são: a informação (sobre o avanço da ciência e tecnologia (C&T), 

sobre os mercados, os concorrentes, as regulamentações...) e o conhecimento 

(as competências, o Know-how, a P&D...), em um ambiente organizacional 

favorável (FERREIRA e NEVES, 2003). 
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Drucker (1985) sustenta que a inovação é a ferramenta-chave dos gestores, o 

meio pelo qual exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio 

ou serviço diferente. É passível de ser apresentada como uma disciplina, de 

ser ensinada e aprendida, de ser praticada. 

 

Bessante Tidd (2009) acrescentam que a inovação é orientada pela habilidade 

de fazer relações, de visualizar oportunidades e de tirar vantagem das 

mesmas;é identificada como a capacidade de identificar onde e como novos 

mercados podem ser criados e fomentados; exige também a implementação de 

novas formas de servir àqueles mercados já estabelecidos e maduros. 

 

Ferreira e Neves (2003) enfatizam que contemporaneamente, a inovação está 

no centro das estratégias mais competitivas e das políticas econômicas dos 

países mais desenvolvidos. Dizem que é ela quem alimenta a gestão do 

conhecimento e, por outro lado, é reforçada por esta. Esse fenômento é 

explicado, segundo os autores, em razão de a compexidade crescente das 

tecnologias tornar necessária uma grande diversidadade de conhecimentos e 

informações para inovar. Esses recursos, na visão dos referidos doutrinadores, 

encontram-se distribuídos em diferentes tipos de organizações (empresas, 

universidades, centros de pesquisa, governo...). O sistema de inovação é 

caracterizado pelas relações estabelecidas entre os diferentes tipos de 

organizações; também é um sistema caracterizado pelo desenvolvimento de 

ambientes ricos em informações/conhecimentos e por seus fluxos 

(transferências) entre organizações (FERREIRA e NEVES, 2003). 

 

Schumpeter (1996) assevera que é possível distinguir cinco tipos de inovações: 

lançamento de novos produtos, introdução de novos métodos de produção; 

abertura de novos mercados; exploração de novas fontes de matéria-prima; e 

surgimento de novas formas de organização empresarial. O mesmo autor, por 

meio de considerações de ordem psicológica, define quatro fases da inovação 

(processo, produto, marketing e organizacional), que posteriormente foram 

citadas no Manual de Oslo (2005), conforme se verá a seguir. 
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2.4.1 Tipos de Inovação – Considerações Gerais 

 

As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 

financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação 

de inovações, para Schumpeter (1996). Já o Manual de Oslo (2005) identifica 

quatro tipos de inovação: inovação de produto, inovação de processo, inovação 

de marketing e inovação organizacional, explicitados no quadro 1: 

 

QUADRO 1 – TIPOS DE INOVAÇÃO 

 
Fonte: OCDE, 2005 

 

Vasconcellos e Marx (2011) informam que o próprio Manual de Oslo reconhece 

certa dificuldade de conceituação dos tipos de inovação e adota a definição de 

inovação tecnológica para promover estudos de pesquisa comparativos entre 

TIPO DEFINIÇÃO 

 
Produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou 
serviço novo ou significativamente melhorado no que se 
refere a suas características ou a seus usos previstos. Isso 
inclui melhoramentos expressivos nas especificações 
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 
facilidade de uso ou outras características funcionais. 

 
Processo  
 
 
 
 
 
 

 
Consiste na implementação de métodos de produção ou 
distribuição novos ou significativamente melhorados. Isso 
inclui mudanças significativas nas técnicas, equipamentos 
e/ou softwares. 
 

 
Marketing 
 
 
 
 

 
É a implementação de um novo método de marketing 
envolvendo mudanças significativas na concepção ou na 
embalagem do produto, no posicionamento do produto, na 
promoção do produto ou na formação de preços. 

 
 
Organizacional  

 
Consiste na implementação de um novo método 
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 
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países sobre o tema de inovação. Segundo os autores, o manual demonstra 

que uma inovação tecnológica é a implantação/comercialização de um produto 

com características de desempenho aprimoradas, de modo a fornecer 

objetivamente ao consumidor serviços novos ou aprimorados, enquanto uma 

inovação tecnológica de processo é a implantação/adoção de métodos de 

produção ou comercialização novos ou significativamente diferentes. 

 

De forma análoga à dificuldade de classificação de inovações entre 

produto/marketing, a classificação de tipos de inovação em processo/produto 

pode gerar discussões específicas em serviços. Num produto tangível, a 

distinção sobre o que é inovação produto/processo é relativamente simples, 

uma vez que uma inovação de processo pode não alterar o produto em si 

(VASCONCELLOS E MARX, 2011).  

 

Por outro lado, no setor de serviços, devido à propriedade de simultaneidade 

entre produção e consumo, segundo Vasconcellos e Marx (2011), qualquer 

alteração no processo básico de prestação do serviço provavelmente acabará 

impactando no serviço em si. Os autores pensam ser difícil e complexa a 

distinção sobre o que é de fato inovação de produto (o serviço em si) ou 

inovação de processo, tornando essa discussão no mínimo questionável. 

 

Vasconcellos e Marx (2011) ainda entendem que a classificação entre inovação 

tecnológica/não tecnológica pode igualmente gerar controvérsias. A própria 

palavra tecnologia traz complicadores para o estudo da inovação em serviços. 

Ela transmite uma ideia que a inovação em serviços ocorre somente com 

adição de algum componente tecnológico num ambiente “high-tech” ou mesmo 

através da adição de uma nova tecnologia de informação na prestação do 

serviço. Os próprios autores acreditam que no setor de serviços, as inovações 

não tecnológicas são mais comuns do que as tecnológicas, como ocorre no 

ramo de serviços de seguros (VASCONCELLOS e MARX, 2011, p. 4). 
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Machado (2009) assevera que outras formas de classificação de uma empresa 

inovadora são possíveis, dependendo das necessidades de políticas ou de 

pesquisa. Elas podem ser usadas para especificar o percentual de empresas 

(por classes de tamanho, setor, país ou outro fator) que introduzem cada um 

dos quatro tipos de inovação, ou a parcela de empresas que implementaram 

combinações de inovações, tais como inovações de produto e de marketing ou 

inovações de processo e organizacionais.  

 

A classificação por condição inovadora pode também incluir outras informações 

como a entidade que desenvolve a inovação, e tais informações podem ser 

usadas para identificar empresas que apenas adotam inovações de produto e 

de processo desenvolvidas por outras empresas (MACHADO, 2009). 

 

Apesar da menção aos tipos de inovação propostos no Manual de Oslo (2005) 

serem muito interessantes, neste trabalho não se discorrerá sobre cada um 

deles. Serão destacadas somente algumas modalidades de inovação 

relacionadas ao objeto da pesquisa. 

 

2.4.2 Inovação de Produto 

 

Na visão de Dávila, Epstein e Shelton (2007), uma mudança em um produto ou 

em um serviço – ou o lançamento de um produto ou serviço inteiramente novo 

– é o tipo mais facilmente identificável de inovação, pois a mudança é vista 

imediatamente. Apontam os autores que em um mercado em permanente 

mutação, os clientes se acostumaram a esperar mudanças tecnológicas 

significativas e recorrentes, pois foram condicionados a esperar a inovação em 

certos produtos, a exemplo de celulares e automóveis. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Tigre (2006) expõe que a inovação de 

produto inclui o aperfeiçoamento tecnológico de produto previamente existente 

cujo desempenho foi substancialmente aprimorado através da utilização de 

novas matérias-primas ou componentes ou subsistemas de maior rendimento. 
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Diz ainda que dessa definição são excluídas as mudanças puramente estéticas 

ou de estilo e a comercialização de produtos novos integralmente 

desenvolvidos e produzidos por outra empresa. 

 

Dávila, Epstein e Shelton (2007) relatam que quando se pensa em inovação 

tecnológica, pensa-se em inovações que comandam o desempenho dos 

produtos ou serviços de uma empresa e exemplificam que com relação aos 

chips de memória, o cliente raciocina em torno de capacidade de 

armazenamento de dados, velocidade de acesso, ou mesmo em consumo de 

energia. Segundo eles, a inovação em produtos vem à mente porque 

rapidamente se traduz uma funcionalidade a que o cliente tem condições de 

atribuir valor e preço, mas que a inovação em produtos é apenas uma das 

aplicações de tecnologia. 

 

Tigre (2006) explana que o nível mais elementar e gradual de mudanças 

tecnológicas é representado por inovações incrementais e que elas abrangem 

melhorias no design ou na qualidade dos produtos, aperfeiçoamentos em 

layouts e processos, novos arranjos logísticos e organizacionais e novas 

práticas de suprimentos e vendas.  

 

2.4.3 Inovação de Processo 

 

O processo de inovação pode ser definido como aquele que “envolve a criação, 

o desenvolvimento, o uso e a difusão de um novo produto ou ideia”. Com essa 

visão, Bessante Tidd (2009) expõem que o processo de inovação contempla: 

identificação das necessidades dos consumidores; formulação de estratégia de 

referência para a inovação; desenvolvimento ou aquisição de soluções; 

prototipação; testes; produção e disponibilização de produtos e serviços novos 

ou melhorados.  

 

As inovações de processo referem-se a formas de operação tecnologicamente 

novas ou substancialmente aprimoradas, obtidas pela introdução de novas 
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tecnologias de produção, assim como de métodos novos ou substancialmente 

aprimorados de manuseio e entrega de produtos (TIGRE, 2006). O autor afirma 

também que os resultados das inovações de processo devem alterar 

significativamente o nível de qualidade de produto ou dos custos de produção e 

entrega.  

 

De acordo com Dávila, Epstein e Shelton (2007), mudanças nos processos 

tecnológicos são normalmente invisíveis para o cliente, porém, geralmente são 

vitais para a posição competitiva de um produto. Esclarecem que os processos 

tecnológicos incluem o material usado na produção, pois manufatura e 

materiais são inter-relacionados e que para os fornecedores de serviços, tais 

processos são os elementos que fazem com que os serviços possam ser 

distribuídos. Enfatizam, ainda, que para os produtos e serviços, os processos 

tecnológicos constituem-se emuma parte essencial da equação da inovação. 

 

Corroborando a ideia acima, Oliveira (2008) define como processo inovador 

não apenas uma ideia nova ou os avanços tecnológicos que visam a responder 

melhor as expectativas e necessidades do mercado, mas também a 

concretização na oferta de um bem (produto ou serviço) que a efetive. A 

inovação é uma ação coletiva que resulta da vontade individual, de interesses 

diversos ou da complementaridade dessas duas coisas, segundo o 

mencionado autor. 

 

2.4.4 Inovação Organizacional 

 

Do conceito de inovação organizacional proposto pelo Manual Oslo (OCDE, 

2005), infere-se que tal modalidade de inovação ocorre quando um método 

organizacional é implementado pela primeira vez na empresa e quando tiver 

sido resultado de decisões estratégicas tomadas pelo gestor. 

 

Nesse mesmo entendimento, Tigre (2006) define a inovação organizacional 

como sendo “as mudanças que ocorrem na estrutura gerencial da empresa, na 
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forma de articulação entre suas diferentes áreas, na especialização dos 

trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e nas múltiplas 

técnicas de organização dos processos de negócios”. 

 

Na visão de Oliveira (2008), para as organizações é indispensável 

compreender exatamente o que é inovação, dada a importância da adequação 

de estratégias para a sobrevivência e o crescimento futuros. Enquanto 

processo competitivo, o desenvolvimento e a implantação de inovação na 

empresa podem contar, inclusive, com a participação interna e externa de 

clientes e colaboradores, de acordo com Fialho (2007). 

 

Segundo Hamel (2007), as inovações gerenciais e organizacionais estão 

intimamente ligadas a outros tipos de inovações já explicitados, tais como 

inovação em produtos, em serviços e em processos.   Acrescenta que, na 

prática, a inovação organizacional abrange os processos típicos de gestão, 

dentre os quais podem ser citados: planejamento estratégico, orçamento de 

capital, gestão de projetos, contratação e promoção, treinamento e 

desenvolvimento, comunicação interna, gestão do conhecimento, revisões 

periódicas do negócio e avaliação e remuneração de empregados.  

 

Bessant e Tidd (2009) afirmam que a inovação organizacional é 

essencialmente centrada em três fatores principais: geração de novas ideias; 

seleção das melhores e implementação. A geração de novas ideias pode surgir 

por meio da inspiração, da transferência de outro contexto, de questionamentos 

sobre necessidades de clientes ou usuários, de pesquisa de ponta ou de 

combinação de ideias já existentes em algo novo, de modelos alternativos para 

o futuro e da exploração de opções abertas dentro desses mundos alternativos. 

Já a seleção das melhores ideias parece simples, contudo não se sabe quais 

são as melhores, a não ser que sejam experimentadas (implementadas), razão 

pela qual a inovação está repleta de incertezas e conjeturas.  
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Em relação à implementação de novas ideias, os autores expõem que esse 

processo envolve a transformação de um “instinto” em um produto, serviço ou 

processo acabado que as pessoas podem utilizar. Concretizar um projeto em 

termos de proposição de um novo produto, serviço ou processo não garante 

que o consumidor o adotará ou que tal inovação será amplamente difundida 

(BESSANT e TIDD, 2009). 

 

Ainda assim, de acordo com Bessant e Tidd (2009, p.28), é possível obter 

sucesso na gestão da inovação, adotando-se os seguintes critérios: 

compreender o que se tenta gerenciar; compreender o como (criar condições 

para fazer as coisas acontecerem; compreender o quê, o porquê e o quando da 

atividade de inovação; compreender que isso é um alvo móvel – gestão da 

inovação envolve uma capacidade dinâmica.  

 

Bessant e Tidd (2009) apresentam os seguintes componentes de uma 

organização inovadora: visão compartilhada; liderança; estrutura apopriada; 

indivíduos-chave; trabalho em grupo eficiente; desenvolvimeto individual 

contínuo e flexível; ampla comunicação; alto envolvimento com inovação; foco 

externo (orientação para o cliente interno e externo); ambiente criativo (enfoque 

positivo para ideias criativas, com apoio de sistemas de motivação); 

organização de aprendizagem (altos níveis de envolvimento dentro e fora da 

empresa). 

 

Em suma, a inovação pode ocorrer na gestão e nos formatos organizacionais, 

tanto é que autores como Daft (1978), Birkinshaw (2006) e Hamel (2007), 

afirmam que “inovação está relacionada a novidades nos princípios, políticas, 

práticas, processos, conhecimentos, métodos e técnicas de gestão” - e o novo 

é passível de ocorrer também em organizações que prestam serviço público. 
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2.4.5 Inovação em Serviços 

 

Tigre (2006) entende que os serviços são intangíveis e por isso, geralmente, 

não podem ser estocados, dependendo da interação com os clientes na 

medida em que a produção do serviço é concomitante ao consumo. O autor 

assevera que por serem intensivos em informação, os serviços vêm ganhando 

cada vez mais importância na economia do conhecimento. O crescimento dos 

serviços de informação e comunicação, segundo Tigre (2006), podem ser 

observados em todas as áreas de atividades econômicas, inclusive aquelas 

produtoras de bens tangíveis. O doutrinador expõe também que as funções dos 

serviços são, por essência, complementares a outros produtos. 

 

As tendências de desmaterialização da produção observadas na economia 

contemporânea vêm reforçando a importância do setor de serviços em todo o 

mundo e esse processo levou economistas e sociólogos a considerarem que a 

humanidade está rumando para uma sociedade pós-industrial (TIGRE, 2006).  

 

Tigre (2006) ainda declara que a exemplo do que ocorre na indústria, as 

inovações em serviços podem ser de produtos, processo ou de caráter 

organizacional. Expõe também o autor que as inovações em serviços visam a 

alcançar os seguintes resultados: 

 obter maior flexibilidade de forma a atender as necessidades 

individuais dos clientes; 

 aumentar a confiabilidade do serviço e torná-lo mais 

disponível temporalmente; 

 aumentar a velocidade de produção e entrega do serviço, 

aproximando-se do tempo real; 

 cumprir normas, padrões e atender normas de segurança; 

 aumentar a produtividade na prestação do serviço.  

 

Em resumo, Tigre (2006) explana que a obtenção desses resultados na área 

de serviços depende não apenas da incorporação de novas tecnologias da 
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informação e comunicação, mas também de mudanças organizacionais e em 

processos. 

 

Contemporaneamente, uma das áreas de serviços que têm incorporado 

inovações é a do serviço público (BARBOSA, 2007). 

 

2.4.6 Inovação no Setor de Serviço Público 

 

O Setor de Serviços vem adquirindo uma importância relativa superior à 

indústria na composição da riqueza nacional das principais economias 

desenvolvidas. Esta importância, entretanto, não se reflete no tratamento 

atribuído aos serviços na literatura, especialmente no que tange à sua 

capacidade inovadora. Em razão desse paradoxo, vários esforços têm sido 

recentemente levados a termo para afirmar o setor de serviços na análise 

econômica e nos estudos organizacionais, especialmente no que diz respeito à 

teoria da inovação (VARGAS e ZAWISLAK, 2006). 

 

A inovação tem estado bastante presente no setor de serviços, motivo pelo 

qual tem merecido estudosnessa área. Nas grandes economias, o setor de 

serviços representa, em geral, a maioria de atividades comerciais e laborais, o 

que significa que nele há um potencial significativo, segundo Bessant e Tidd 

(2009). Os baixos custos de capital frequentemente implicam em oportunidade 

para novos entrantes e em introdução de inovações mais promissoras no setor 

de serviços: serviços bancários e de seguros on line são hoje bastante comuns, 

mas transformaram drasticamente o nível de eficiência com que operam tais 

setores e a natureza/quantidade de serviços que podem oferecer (BESSANTe 

TIDD, 2009). 

 

Bessant e Tidd (2009) também expõem que não só no setor de serviços 

privados, mas também no de serviços públicos, a inovação tem imposto 

grandes desafios e possibilitado grandes oportunidades. Defendem a tese de 

que a oferta de mais e melhores serviços sem aumento de carga tributária tem 
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sido imposta aos servidores públicos e até mesmo nessa área têm sido 

encontrados exemplos de inovações que mudaram a forma como opera o 

sistema. 

 

Na opinião de Abrucio (1997), a mudança de operação (inovação) do sistema 

significa, ao mesmo tempo, a introdução de métodos voltados para a produção 

qualitativa de serviços públicos com a prioridade dada aos clientes e cidadãos 

como razões últimas do setor público, o que quer dizer não só que eles devem 

ser bem atendidos, mas que devem ser também chamados a participar do 

governo, definindo os destinos de suas comunidades. 

 

Comungando com a ideia de inovação no serviço público ser uma realidade, 

Osborne e Gaebler (1994) expuseram que longe dos refletores da opinião 

pública, surgem novos tipos de instituições públicas: flexíveis, adaptáveis, 

prontas a aprender novos procedimentos com agilidade, quando as condições 

o exigem. Elas utilizam a competição, permitem ao consumidor escolher o que 

prefere e empregam outros mecanismos não burocráticos para agir de forma 

mais criativa e eficaz. Os autores esclarecem que os clientes (administrados), 

nos dias atuais, estão a exigir serviços com qualidade e ao mesmo tempo, 

opções de escolha e que cabe aos administradores inovar os seus serviços e a 

maneira como estes serão prestados.  

 

Trosa (2001, p.190), citado por Aveliz (2012, p. 63), argumenta que a seara 

pública é muito complexa, portanto difícil de se definirem as prioridades, já que 

a demanda da sociedade pelo serviço público é crescente, e este deve 

encontrar os meios de gerenciar esse aumento. Um caminho para se chegar 

aos resultados pretendidos é primeiramente analisar a quem interessa o 

serviço; em seguida, tentar delimitar os objetivos gerais e a melhor forma de 

executá-los e, finalmente, inovar na execução da tarefa. 

 

Caullliraux e Yuki (2004) acreditam que para gerar alteração de comportamento 

nas organizações públicas, é imprescindível que haja desburocratização do 
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processo operacional, que a busca da eficiência seja constante para o 

atendimento efetivo das necessidades do cidadão. Tais autores defendem o 

modelo gerencial para a administração pública. Esse modelo é por eles 

definido como o oferecimento de serviços públicos de maior qualidade, 

atendendo melhor às demandas dos seus usuários. 

 

Já Graham e Hays (1994) diferenciam gerenciamento público de administração 

pública. Tais autores entendem (p. 19-20) que o gerenciamento público possui 

foco nas atividades administrativas que ocorrem dentro das agências 

governamentais e dizem que os adeptos do gerenciamento público dedicam 

seus esforços na implementação de políticas públicas com eficiência, 

responsabilidade, conquista de metas e diversas outras questões gerenciais e 

técnicas.  

 

Por outro lado, administração pública configura-se como o conjunto de 

atividades desenvolvidas no estabelecimento e na implementação de políticas 

públicas, pura e simplesmente, na visão de Graham e Hays (1994).  Os autores 

defendem, ainda, a tese de que o gerenciamento garante serviços prestados 

com mais eficiência, economia, e, ao mesmo tempo, acaba com o patrocínio, o 

empreguismo, as recompensas, os subornos para se empregar ou manter o 

emprego de alguém. Para eles, todavia, esse gerenciamento inovador deve ser 

implementado em um contexto político e econômico específico. 

 

2.4.7 Inovação na Administração Pública Brasileira 

 

Aveliz (2012) menciona que em uma tentativa de inovar em sua Administração, 

o Brasil sofreu sua primeira reforma administrativa em 1930, com a criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), cuja criação estava 

prevista na Constituição de 1937 e se concretizou pelo Decreto-Lei nº 579, de 

30/07/1938.  
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Bresser-Pereira (2010, p.243) entende que “a criação do DASP representou 

não só a primeira reforma administrativa do país, com a implantação da 

administração pública burocrática, mas também a afirmação dos princípios 

centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica”. 

 

O DASP foi considerado uma tentativa de romper com o patrimonialismo 

vigente no Brasil desde a sua descoberta, portanto, tem o seu valor significativo 

no processo de mudanças na Administração Pública brasileira. O referido 

Departamento, antes de deixar de funcionar da forma como foi criado 

originalmente, era diretamente subordinado ao Presidente da República e tinha 

como objetivo estabelecer as diretrizes para a prestação dos serviços públicos, 

além de ter a atribuição de integrar os setores públicos, restringir a seleção dos 

funcionários por suas competências, adotar o sistema de meritocracia para as 

promoções e, com isso, restringir também a ocupação doscargos por indicação 

política, ao mesmo tempo em que visava a garantir a universalidade e 

especialização do funcionalismo (ANDRADE, 2010). 

 

Apesar de sua importância, a partir da queda do governo Getúlio Vargas, o 

DASP passou por profundas mudanças, até perder totalmente suas atribuições 

originais. Manteve-se apenas ligado à seleção e ao aprimoramento do 

funcionalismo e, paradoxalmete, muitas das inovações propostas por ocasião 

de sua criação só vieram a concretizar-se nos útlimos anos. 

 

Para Bresser-Pereira (2010), o DASP significou o primeiro esboço da reforma 

gerencial que passou a ser implementada somente a partir dos anos 1990. O 

autor crê que outras boas mudanças surgiram na Administração Pública com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, que trata da 

organização da Administração Federal, bem como estabelece diretrizes para a 

Reforma Administrativa. Com o decreto, segundo ele, proporcionou-se a 

desejada eficência, que embora não plenamente alcançada, perseguiu esse 

intento. 
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Bresser-Pereira (2010) ainda salienta que as mudanças salutares introduzidas 

na Administração Pública sofreram certo retrocesso com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que, de acordo com o autor, deixa pouca 

margem para a flexibilização, defendendo, contudo, a tese de que a despeito 

disso, a Carta Magna possui em seu bojo a forma da gestão racional-legal, que 

é a mais pura, pela teoria de Weber, o que entende ser uma inovação. 

 

Sob a égide da Constituição de 1988, o Brasil passou, em 1995, por uma nova 

grande reforma, na visão de Bresser-Pereira (2010), que buscou proporcionar, 

finalmente, a eficiência, objetivada nas reformas anteriores, além de serviços 

públicos mais baratos e com qualidade superior, sendo finalmente implantada 

aAdministração Pública Gerencial. 

 

A transição do modelo burocrático de administração para o modelo gerencial é 

entendida por Prats (2010) como desafiadora, pois os princípios da burocracia 

que deram certo nesse modelo de gestão não devem ser totalmente 

descartados. 

 

Aveliz (2012), citando Bresser-Pereira (2010), explica que a Administração 

Pública Gerencial é inovadora, pois apresenta nuances próprias: é orientada 

para o cidadão e para a obtenção de resultados; vale-se da descentralização e 

do incentivo à criatividade e à inovação; faz do contrato administrativo o 

instrumento de controle sobre os gestores públicos. 

 

2.4.8 Inovação na Administração Pública Mineira 

 

De acordo com Andrade (2010), um marco importante para a inovação que 

viria a ocorrer no início do século XXI, no setor público em Minas Gerais, foi o 

contrato da UFMG com o Governo do Estado, na década de 1960, com vistas a 

efetuar estudos para implementar uma reforma administrativa estrutural ampla 

e completa. A partir daí, foi criado o Escritório Técnico de 

RacionalizaçãoAdministrativa que funcionou como o embrião das 
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transformações da máquina pública mineira que ocorreriam entre as décadas 

de 1960 e 2000. 

 

Na visão de Andrade (2010), para que o serviço público mineiro se tornasse 

efetivamente eficiente, seriam necessárias mudanças bem mais profundas na 

gestão administrativa, especialmente na área das finanças do Estado. Urgia 

que se descentralizassem os serviços prestados pela Administração Pública de 

Minas Gerais e, ao mesmo tempo, era essencial que houvesse abertura dos 

setores organizados da sociedade no Estado (ANDRADE, 2010). 

 

Andrade (2010) afirma que a partir dos anos 1990, por mais que se tentasse 

implementar um novo modelo de administração, ainda prevaleciano Estado de 

Minas Gerais traços de uma cultura marcada pelo patrimonialismo; a prestação 

de serviços públicos continuava ineficiente tanto em qualidade como em 

quantidade.Um dos problemas apontados à época era a falta de planejamento 

e de órgãos encarregados da articulação dos diferentes setores do aparato 

público estaduale, ao mesmo tempo, um desequilíbrio entre despesas e 

receitas.  

 

Andrade (2010) acrescenta que a melhoria das finanças estaduais não deveria 

ser o único objetivo da reforma administrativa em Minas Gerais, pois o 

equilíbrio das finanças públicas estaduais é condição necessária para 

reformulação mais ampla da máquina pública. E defende a tese de que tal 

equilíbrio, a despeito de sua importância, não é suficiente, pois o Estado 

deveria reformular-se para atender às demandas do novo desenvolvimento: 

assim, outras diretrizes precisariamser contempladas, entre elas a nova divisão 

de trabalho entre o poder público e o privado; o imperativo da gestão eficiente 

das coisas públicas; o choque de gestão; a descentralização, em parte, dos 

serviços públicos, e, por fim, as exigências de abertura de espaços de 

participação para a atuação dos setores organizados da sociedade no Estado 

e, particularmente, no processo de desenvolvimento. 
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Como mudança perceptível das mudanças ocorridas em Minas gerais, nos 

termos sugeridos por Andrade (2010), pode se destacar a implementação dos 

programas Choque de Gestão e Estado para Resultados. Neste último, houve 

uma inovação clara: para os cargos de provimento em comissão, de 

recrutamento amplo, foram contratados gestores aos moldes da administração 

privada, o que foi salutar para a governança do Estado, a partir dos anos 2000 

(ANDRADE, 2010). 

 

Minas Gerais adotou o Choque de Gestão, em 2003, no governo Aécio Neves 

(2003-2008), programa que se propõe a efetuar uma nova forma de 

administrar, com o objetivo de gastar menos com a “máquina” administrativa e 

investir os recursos remanescentes em prol do bem estar da sociedade. Esse 

modelo, adotado ainda nos dias atuais, objetiva, mais precisamente, melhorar a 

eficiência na prestação de serviços e a enxugar os gastos com a folha de 

pagamento, objetivo que foi alcançado (AVELIZ, 2012).  

 

De forma inovadora, integrando o choque de Gestão, foram implementadas 

também a Avaliação de Desempenho dos Servidores e a busca do equilíbrio 

entre despesa e receita; tais ações possiblitaram melhor utilização e recursos 

em áreas como saúde, segurança, educação, saneamento, dentre outras. Em 

razão disso, o Estado de Minas Gerais recuperou sua credibilidade e o seu 

crédito externo para novos investimentos no Estado (AVELIZ, 2012). 

 

2.4.9 Inovação no Poder Legislativo Estadual e Municipal de Minas Gerais 

 

Albuquerque (2001) apontou os problemas e as debilidades da infraestrutura 

científica e tecnológica de Minas Gerais, que caracterizavam a imaturidade e o 

caráter incompleto do sistema de inovação no Estado até o final do século XX 

tanto no setor público, como no setor privado.   

 

Entretanto, a partir de 2001, uma grande transformação pôde ser notada nos 

dois setores do Estado, no que se refere à inovação: por exemplo, a sanção 
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pelo governo estadual, em janeiro de 2008, da “Lei Mineira de Inovação”, com 

o objetivo de integrar universidades, institutos de pesquisa e empresas 

tecnológicas do Estado. A referida lei estabelece condições relacionadas, 

principalmente, à possibilidade de comercialização de invenções e tecnologias 

por parte de instituições públicas de pesquisa e à criação de um fundo com 

recursos específicos para os setores público e privado (ALBUQUERQUE, 

2001).  

 

A partir daí, o Poder Legislativo Estadual mineiro decidiu dar maior efetividade 

às determinações constitucionais e inovou no que tange à área da defesa do 

consumidor, criando o Procon Assembleia, em 2001, fazendo-o por entender 

que essa atribuição é também do Legislativo, seja da esfera federal, estadual 

ou municipal. A fundamentação para tal entendimento é de que a Constituição 

Federal de 1988 inseriu a defesa do consumidor como um dos deveres do 

Estado e, portanto, esse dever seria de responsabilidade de todos os Poderes 

da União, inclusive do Poder Legislativo (BARBOSA, 2007). 

 

Para Barbosa (2007), os legisladores analisaram as questões legais e 

chegaram à conclusão que não havia qualquer impedimento para inovar e criar 

Procons no âmbito do Poder Legislativo, até porque a Resolução nº 1, de 6 de 

abril de 1998, do Conselho Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, 

restringe o uso da sigla Procon aos Órgãos Oficiais de Defesa do Consumidor. 

De acordo com Barbosa, a mesma Resolução respalda a criação de Procon de 

Poder Legislativo quando considera que os Órgãos Oficiais, estaduais ou 

municipais, criados por leis específicas para atuarem na proteção e defesa do 

consumidor, devem usar a sigla Procon. 

 

Com relação à criação de órgão de defesa do consumidor no âmbito do Poder 

Legislativo, especialmente em Câmara Municipal, Andrade (2009) declarou: 

 

Além de não haver restrição, constitucional ou legal, ao Executivo ou ao 
Judiciário dacompetência para zelar pela proteção do consumidor, cabe ao 
Legislativo o assessoramento ao Executivo, pelo que respondo 
positivamente à questão sobre a possibilidade de o Legislativo municipal 
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criar Órgão de Defesa e Proteção do Consumidor (Procon). No entanto, 
devo destacar que apesar de os Procons poderem ser instituídos por 
iniciativa do Legislativo não se subordinam a ele, como ensina Hélio 
Zaghetto, in litteris: A rigor nenhum órgão público ou privado tem o 
monopólio da defesa do consumidor. Os entes do sistema funcionam 
livremente, sem dever entre si ou de si quaisquer obediências uns aos 
outros. Esta estrutura de concorrências entre os órgãos públicos e privados 
decorre da natureza mesma da defesa do consumidor como instrumento 
operativo da manutenção da ordem econômica. (GAMA, Hélio Zaghetto. 
Curso de Direito do Consumidor. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 
216). Desse modo, a partir do momento em que esses Procons são 
instaurados, eles passam a integrar o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor — SNDC, tendo autonomia para gerir suas funções. (...) Por 
todo o exposto, respondo afirmativamente à consulta, no sentido da 
possibilidade de a Câmara Municipal criar e manter, às suas expensas, 
com seus recursos orçamentários, Órgão de Defesa e Proteção do 
Consumidor — Procon, visto que o art. 5º, XXXII, da CR/88, c/c o art. 5º e 
o art. 105, ambos da Lei n. 8.078/90 − Código de Defesa do Consumidor − 
atribuem de forma genérica ao Estado esta incumbência, não 
apresentando vedação alguma a que o Poder Legislativo o faça, 
ressaltando, no entanto, que o Procon, depois de criado, passa a pertencer 
ao SNDC − Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não se 
subordinando, portanto, ao órgão que o constituiu e o sustenta. 
(ANDRADE, 2009, p. 174 a 178). 

 

Para criar o Procon Assembleia e incentivar os municípios mineiros a criarem 

Procons de Câmara Municipal, com o apoio do Procon ALMG, os legisladores e 

a Coordenação do Procon ALMG, partiram do seguinte entendimento, de 

acordo com Barbosa (2007):  

 

 Poder Público não é sinônimo de Poder Executivo;  
 Poder Legislativo é considerado Poder Público;  
 Em sentido amplo, Estado e Município não são sinônimos de Poder Executivo;  
 Administração Pública não é sinônimo de Poder Executivo, nem exclusividade deste;  
 Um Procon criado por lei específica para atender ao Município que não possui órgão 

de defesa do consumidor, no âmbito do Poder Legislativo, é um órgão oficial; 
 Na Administração Pública Estadual ou Municipal, o Poder Legislativo, no âmbito de sua 

competência e atividade administrativa, poderá fomentar e executar Políticas Públicas 
de Defesa do Consumidor. 
 
 
 

Barbosa (2007) explica que o Procon de Câmara Municipal é criado pelo Poder 

Legislativo de cada Município, com o assessoramento técnico do Procon 

Assembleia. O autor informa que o referido órgão funciona com a mesma 

estrutura e atribuições do Procon ALMG e, como este Procon, o de Câmara 

Municipal é instituído por Resolução, assim como o é também o Regimento 

Interno do referido órgão.  
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2.5 Contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa de Campo 

 

Por se tratar de assunto novo, acerca do qual não se tem conhecimento de 

pesquisa que poderia já estar integrando os acervos científicos sobre o tema 

desta dissertação, o referencial teórico é fundamental para embasar os estudos 

e análises que a autora se propõe a executar. Autores como Garcia (2012), 

Barbosa (2007), Sarkar (2008), Drucker (1987), Di Pietro (2012), Rêgo (2007), 

Rego (2012), Almeida (2009), Schumpeter (1982, 1996), Ferreira e Neves 

(2003), Bessant e Tidd (2009), Vasconcelos e Marx (2011), Tigre (2006), 

Osborne e Gaebler (1994), Dávila, Epstein e Shelton (2007), Andrade (2009) e 

Andrade (2010), muito contribuíram para o alcance dos objetivos propostos. 

 

Os quadros 2 e 3 demonstram resumidamente o referencial teórico utilizado na 

pesquisa: 

QUADRO 2 –REFERENCIAL TEÓRICO – 1ª PARTE 

 

AUTORES IDEIAS 

 
Fonte: A AUTORA, 2013 
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QUADRO 3 – REFERENCIAL TEÓRICO – 2ª PARTE 

AUTORES IDEIAS 

 

Fonte: A AUTORA, 2013 

 

O teor do trabalho – Inovações incorporadas à Defesa do Consumidor com a 

criação de Procon Legislativo em Minas Gerais - é híbrido, pois abrange tanto 

matéria jurídica, especialmente nas áreas do Direito do Consumidor e do 

Direito Administrativo, quanto envereda substancialmente pela seara da 

Administração, com ênfase na teoria da inovação, incluindo conceitos, tipos e 

identificação do ato de inovar em diversas áreas da administração e serviços 

públicos. 

 

Não se pretende, nesta oportunidade, um aprofundamento nas diferentes 

formas de inovar, especificamente consideradas, mas sim identificar apenas a 

inovação, enquanto teoria e conceito amplo, incorporada à defesa do 

consumidor, a partir do surgimento do Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais. Contudo, as várias modalidades de inovação existentes na doutrina 

serão explicitadas, pois são passíveis de ser encontradas no funcionamento de 

órgão de defesa consumerista, especialmente a partir da pesquisa de campo e 

do estudo de caso.  
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A utilização das doutrinas referentes à Administração Pública e Poderes do 

Estado (item 2.1), as exposições sobre o Direito do Consumidor (2.2), sobre o 

serviço público nessa área, abrangendo as atribuições dos Procons (2.3), bem 

como os estudos relacionados à inovação (2.4) na defesa do consumidor de 

Poder Legislativo estadual e municipal em Minas Gerais (2.4.9), destinar-se-ão 

ao alcance do primeiro objetivo específico do trabalho, que é o de analisar a 

aplicabilidade da inovação no esquema de criação e funcionamento do Procon 

Legislativo municipal.  

 

Já a teoria sobre o surgimento do Procon no Brasil e em Minas Gerais - 

incluindo sua evolução e atribuições -, atrelada à exposição de vários autores 

sobre a inovação - seus tipos e sua ocorrência nas organizações que prestam 

serviço público (itens 2.3 e 2.4) - será essencial para o alcance do segundo 

objetivo da pesquisa, na medida em que se busca classificar as funções do 

Procon de Câmara Municipal à luz dos conceitos da inovação. 

 

As funções do referido órgão de defesa do consumidor serão explanadas a 

partir da pesquisa de campo com os gestores/coordenadores de Procon de 

Câmara Municipal em Minas Gerais, com base também em entrevista com 

servidores e na legislação que regulamenta a criação e o funcionamento do 

Procon de Lagoa Santa (Apêndice1), considerando que tal Procon é o caso a 

ser analisado desta feita. 

 

Ao final, as teorias acerca da inovação serão confrontadas com as respostas 

às entrevistas efetuadas com alguns coordenadores de Procon de Prefeitura e 

de Câmara Municipal (Apêndice 2), com o objetivo de se chegar ao último 

objetivo da pesquisa, que é o de avaliar possíveis alterações das funções - 

atribuições - do Procon de Poder Legislativo municipal diante de realidades 

específicas consideradas inovadoras.  

 

O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada para o alcance dos 

objetivos desta dissertação. 
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3. METODOLOGIA:  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados na 

elaboração do trabalho, visando à caracterização da pesquisa, à descrição da 

forma de coleta dos dados e à exposição da estratégia de análise do que foi 

coletado. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Esta dissertação tem como objeto identificar inovações surgidas no Sistema de 

Defesa do Consumidor com a criação de Procon Legislativo em Minas Gerais, 

especialmente com a instituição do órgão no Poder Legislativo municipal, 

sendo que o caso a ser estudado é o Procon da Câmara Municipal de Lagoa 

Santa (MG). 

 

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se como investigação 

descritiva(COLLIS & HUSSEY, 2005; VERGARA 2011).  É descritiva, porque 

visa a descrever percepções, expectativas e sugestões sobre inovações 

relacionadas ao Procon de Poder Legislativo Municipal em Minas Gerais, pois o 

Estado é o único ente da Federação brasileira que possui órgão de defesa do 

consumidor dessa natureza. Vergara (2011) define a pesquisa descritiva como 

aquela que expõe características de determinado fenômeno, o que se propõe a 

efetuar nesta oportunidade. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é documental e bibliográfica, com pesquisa de 

campo e Estudo de Caso, ou seja, por ter sido realizada em documentos 

conservados nos arquivos de órgãos públicos mineiros de defesa do 

consumidor, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, 

especialmente os arquivos dos Procons Assembleia, Estadual e da Câmara 

Municipal de Lagoa Santa (MG). Também foi efetuado um estudo desenvolvido 

com base na legislação, em doutrinas correlatas e em matérias publicadas em 

periódicos e sites da WEB (VERGARA, 2011).  
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Trata-se de pesquisa de campo, porque houve coleta de dados sobre 

inovações em Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais, tanto no da 

ALMG quanto no da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Vergara (2011) 

entende que pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local 

onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo, e tal pesquisa pode incluir entrevistas, sendo esse o procedimento 

que foi adotado.  

 

Empregou-se também o método Estudo de Caso, que segundo Yin (2001), é 

aplicado quando há intenção de responder a perguntas “como” e “por que”, ou 

seja, não há, por parte do pesquisador, controle do objeto da pesquisa no 

mundo real, embora almeje perceber processos organizacionais e 

administrativos ocorridos. O estudo de caso que embasa este trabalho é o 

Procon Câmara de Lagoa Santa (YIN, 2001).  

 

É também uma pesquisa qualitativa, que de acordo com Vieira e Zouain (2005), 

tem como características fundamentais a cientificidade, o rigor e a 

confiabilidade, quando a pesquisa é bem realizada.  

 

A pesquisa é qualitativa, na medida em que foram feitas entrevistas com três 

gestores/coordenadores de Procon de Poder Executivo e com três de Poder 

Legislativo municipal, selecionados pelo critério da acessibilidade. Ainda 

utilizando-se do mesmo critério efetuaram-se entrevistas com cinco 

consumidores atendidos no Procon da Câmara de Lagoa Santa, entre março a 

maio de 2013, e com cinco servidores, dentre os seis que ali trabalham. Foram 

ainda entrevistados o idealizador e o coordenador do Procon ALMG, bem como 

o coordenador do Procon Estadual, totalizando dezenove respondentes. 

 

Sobre o procedimento descrito acima, Vergara (2011) entende que a entrevista 

é um método de trabalho pelo qual o pesquisador faz perguntas a alguém que 

oralmente as responde e, nesse caso, a presença física de ambos é o ideal no 

momento da referida atividade.  
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3.2 Unidade de Análise e de Observação 

 

A unidade de análise é o Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais. 

Primeiramente, foi estudado o surgimento do Procon no âmbito do Poder 

Legislativo Estadual (Procon Assembleia) para depois chegar-se ao 

nascedouro do Procon de Poder Legislativo municipal. Adotou-se o critério de 

acessibilidade para efetuar as entrevistas, especialmente as que foram 

realizadas com os consumidores do Procon de Lagoa Santa. Os consumidores 

foram abordados aleatoriamente pela pesquisadora e mediante sua anuência à 

entrevista, esta se realizava imediatamente após o atendimento de cada um. 

 

A unidade de observação são todos os respondentes da pesquisa, bem como o 

Procon daCâmara de Lagoa Santa (MG), incluindo seus servidores e os 

consumidores que ali já foram atendidos. A escolha de tal órgão para o estudo 

de caso deveu-se, primeiramente, ao fato de tratar-se de ente público jovem, 

inaugurado em 17/09/2010 e, depois, em razão de a pesquisadora ser 

Coordenadora e uma das idealizadoras deste Procon no município de Lagoa 

Santa, cidade turística de aproximadamente cinquenta e cinco mil habitantes, 

com comércio dinâmico, e que até 2010 não possuía um local específico para 

atender às demandas do consumidor.   

 

3.3 Instrumento para Coleta de Dados 

 

O instrumento para a coleta de dados (Apêndices 1 e 2) foi a pesquisa de 

campo realizada no Procon Assembleia, com os Coordenadores do Procon 

Assembleia e Estadual, com alguns gestores de Procon do Poder Executivo e 

com alguns de Procon de Poder Legislativo, todos eles do Estado de Minas 

Gerais (APÊNDICES 1 e 2). Além disso, a pesquisa de campo abrangeu 

servidores e consumidores do Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa 

(APÊNDICES 1 e 2). Por fim, também foram efetuadas consultas aos arquivos 

dos Procons Assembleia, Estadual e da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Ao 

todo, foram entrevistadas dezenove pessoas. 
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A pesquisa junto aos sujeitos acima mencionados foi realizada através de 

entrevista, contendo seis questões abertas, respectivamente (APÊNDICES 1 e 

2). O plano de coleta de dados ocorreu por agendamento prévio tanto com o 

idealizador quanto com o coordenador atual do Procon Assembleia de Minas 

Gerais e tambémcom seis gestores/coordenadores de Procon do mesmo 

Estado, sendo três de Poder Executivo e três de Poder Legislativo.  

 

Foi executada também a pesquisa de campo junto aos consumidores, 

especificamente cinco usuários dos serviços do Procon daCâmara Municipal de 

Lagoa Santa, sendo que para estes foram aplicadas apenas as quatro 

primeiras perguntas (APÊNDICE 1). O plano de coleta desses dados cumpriu-

se aleatoriamente por ocasião do comparecimento do consumidor para 

atendimento no guichê com as estagiárias atendentes ou para audiência de 

seu interesse no referido órgão, imediatamente após o término daquela. Foram 

entrevistados consumidores com graus de escolaridade variados, abrangendo 

desde a simples alfabetização, perpassando pelos ensinos fundamental, médio 

e superior, sendo três do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idade 

entre 25 e 70 anos, em um lapso temporal de três meses.  Explicou-se, em 

linguagem acessível, a finalidade da pesquisa e se os consumidores abordados 

desejavam participar da entrevista. A pedido de alguns entrevistados e para 

que não houvesse qualquer interferência emocional nas respostas, todos 

receberam a informação de que seus nomes seriam mantidos em sigilo e de 

que a pesquisa não representaria nenhum risco para eles.  A seguir, o roteiro 

de entrevista aos consumidores: 

 
 Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) incorporado(s) à defesa do 

consumidor com a criação de Procon de Poder Legislativo (Procon da Câmara 
Municipal) em Minas Gerais? 

 Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais, em 
nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no sistema de defesa do 
consumidor? Por quê?. 

 Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon de sua cidade adota(m) para melhoria da 
prestação de serviços ao consumidor?  

 Como foi o atendimento dispensado a você pelos servidores do Procon? Comente. 
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Foram concluídas também entrevistas com cinco dentre os seisservidores do 

Procon Câmara de Lagoa Santa, para verificar que técnicas inovadoras 

empregam em suas atividades diárias, junto às empresas que são notificadas 

pelo referido órgão, para dar efetividade aos trabalhos (APÊNDICE 1, questões 

de 1 a 3 e 5). Os funcionários deixaram de responder as questões 4 e 6, por 

não serem inerentes às suas funções, e a pergunta que se diferenciou nessa 

fase foi a seguinte: 5) “Você inova na execução das atividades diárias no 

Procon onde trabalha? Justifique.”  

 

Os gestores/coordenadores de Procon de outros municípios entrevistados 

solicitaram não ser identificados, nem por nome nem pela cidade, por questão 

de isenção na respostas e para evitar retaliação de superiores hierárquicos em 

virtudes de críticas que poderiam surgir ao sistema de defesa do consumidor e 

aos órgãos públicos responsáveis pelo sustento dos Procons onde prestam 

serviços. O mesmo requerimento foi feito pelos servidores entrevistados. 

 

Assim, nenhum dos respondentes da pesquisa foi identificado. Apenas a 

pesquisadora teve acesso aos dados coletados e estes ficaram sob sua guarda 

permanente, sendo utilizados única e exclusivamente para embasar esta 

dissertação. 

 

O roteiro da entrevista realizada com os gestores/coordenadores dos outros 

órgãos e com o idealizador do Procon Assembleia de Minas Gerais, bem como 

com o Coordenador do Procon Estadual, encontra-se no Apêndice 2. 

 

3.4 Estratégia de Análise de Dados 

 

Esta etapa compreendeu quatro fases distintas: 

 

- Leitura e análise de documentos e legislações correlatos ao objeto da 

pesquisa, a partir dos arquivos dos Procons Estadual, da Assembleia e da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa; apontamentos numéricos para averiguar a 
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aplicabilidade da inovação no surgimento e na dinâmica das atividades de tais 

órgãos, com ênfase nas peculiaridades de cada um. 

 

- Classificação das inovações existentes em Procons de Poder Legislativo, 

quando confrontadas com a forma de atuação dos Procons mineiros de Poder 

Executivo, a partir das entrevistas realizadas com os gestores/coordenadores 

de cada uma das modalidades de Procon. 

 

- Identificação de inovações existentes no caso estudado, a partir da análise 

comparativa das respostas dadas tanto pelos seis gestores de Procon que 

foram entrevistados, quanto pelos consumidores e servidores respondentes, e 

também com base nas entrevistas realizadas, respectivamente, com o 

idealizador do Procon Assembleia e com o seu coordenador atual. 

 

- Análise das entrevistas realizadas com os consumidores para avaliar o grau 

de satisfação deles em relação aos serviços prestados pelo Procon da Câmara 

Municipal de Lagoa Santa, avaliando as possíveis alterações das funções do 

órgão, a partir de realidades específicas relacionadas à inovação.  

 

As duas últimas análises referem-se principalmente ao estudo de caso. Trata-

se de um exame extensivo de um de um fenômeno de interesse, para Collis e 

Hussey (2005) e citando Eisenhardt (1989), os autores dizem ser um estudo de 

pesquisa focado no entendimento da dinâmica presente em um único 

ambiente. 

 

A técnica de interpretação de resultados foi o procedimento analítico geral 

descrito por Collis e Hussey (2005) que “enfatiza o rigor metódico e os 

processos sistemáticos requisitados”. Todos os métodos de coleta de dados 

qualitativos geram um volume considerável de material e o procedimento 

analítico geral permite interpretá-los coerentemente (COLLIS e HUSSEY, 

2005), sendo esse o motivo da adoção de tal técnica nesta dissertação. 
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O quadro4 mostra os autores que nortearam as perguntas das entrevistas e 

questionários,  bem como a estratégia de análise de dados: 

 

QUADRO 4 - ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Referencial Teórico 
Tipo de 

Pesquisa 
Fonte/Instrumento de 

coleta de dados 
 
 
 
 
Analisar a aplicabilidade da inovação 
no esquema de criação e 
funcionamento do Procon Legislativo 
municipal. 
 

 
 
SCHUMPETER, 1996; 
DRUCKER, 1987; 
BESSANT e TIDD, 
2009; SARKAR, 2008; 
FERREIRA e NEVES, 
2003; MATTOS, 
STOFFEL e 
TEIXEIRA, 2010 
GARCIA, 2012; 
GONÇALVES, 2004; 
BARBOSA, 2007, 
TIGRE, 2006. 

 
Pesquisa 
bibliográfica 
 
 
Pesquisa 
documental e 
de campo 

Referencial Teórico  
 
Roteiro de Entrevista: 
Questões 1 a 6 
(Apêndice 1); 
 
Roteiro de Entrevista:  
Questões 1 a 6 (Ap. 
2); legislação e 
arquivos do Procon 
Estadual,  Procon 
ALMG e Procon 
Câmara Lagoa Santa 
 

 
 
 
 
Classificar as funções do Procon de 
Poder Legislativo à luz dos conceitos 
da inovação. 

 
TROSA, 2001; 
VASCONCELLOS e 
MARX, 2011; 
GRAHAM JÚNIOR e 
HAYS, 1994; 
ALMEIDA, 2009; 
ALEXANDRINO e 
PAULO, 2012; 
ALMEIDA, 2009; 
LENZA, 2011; 
HAMEL, 2007; 
BARBOSA, 2007; 
GARCIA (2012). 

 
Pesquisa 
bibliográfica 
 
 
Pesquisa 
documental e 
de campo 

 
Referencial Teórico 
 
Roteiro de Entrevista: 
Questões 1 a 6 (Ap. 
1); 
 
Roteiro de Entrevista:  
Questões 1 a 6 (Ap. 
2); legislação e 
arquivos do Procon 
Estadual,  Procon 
ALMG e Procon 
Câmara Lagoa Santa. 

 
 
 
 
Avaliar as possíveis alterações das 
funções do Procon de Poder 
Legislativo municipal diante de 
realidades específicas relacionadas à 
inovação. 
 

 
 
BITTENCOURT, 
2007; DÁVILA, 2007; 
ANDRADE, 2009; 
GARCIA, 2012; DI 
PIETRO, 2012; 
RÊGO, 2007; REGO, 
2012; MARTINS 
(2010); OSBORNE e 
GAEBLER,2007; 
ANDRADE, 2009; 
SCHUMPETER, 1982 
e 1996; BARBOSA, 
2007. 

 
Pesquisa  
bibliográfica 
 
 
 
 
 
Pesquisa 
documental e 
de campo 

 
Referencial Teórico 
 
 
 
 
 
Roteiro de Entrevista: 
(Apêndices 1 e 2); 
legislação e arquivos 
do  Procon Estadual,  
Procon ALMG e 
Procon Câmara 
Lagoa Santa. 

Fonte: A AUTORA, 2013 

 

A seguir, serão apresentadas características e informações sobre o Procon da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, estudo de caso neste trabalho. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações sobre a unidade pesquisada, 

com abordagem sobre a sua sistemática de gestão. 

 

4.1 Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa (MG) 

 

O Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa foi criado em 26/04/2010, pela 

Resolução nº04/2010, mas a inauguração só ocorreu em 17de setembro do 

mesmo ano, com funcionamento efetivo em 20/09/2010. É mantido às 

expensas da referida Casa Legislativa, que se encarrega de fornecer-lhe 

móveis, equipamentos, material de uso e de consumo, além de se 

responsabilizar pela contratação dos servidores ali lotados (Fonte: ARQUIVOS 

DO PROCON/LS, 2013). 

 

O órgão recebeu a denominação de Serviço de Orientação e Defesa do 

Consumidor - PROCON CÂMARA - e foi instituído no âmbito da Secretaria da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, de acordo com a Resolução nº04/2010. 

Sua estrutura funcional é a seguinte: três atendentes (estagiários de direito), 

um pesquisador de preços (estagiário de direito ou de nutrição), um assistente 

administrativo, um secretário e um coordenador-advogado. No total, são sete 

servidores, todos do sexo feminino, nos dias atuais. Há ainda um office-boy 

lotado na Câmara que se encarrega de efetuar a entrega das correspondências 

do Procon ao destinatário, pessoalmente ou através dos correios (Fonte: 

ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 

 

As correspondências destinadas ao Procon são recebidas por uma 

Recepcionista da Câmara, que registra sua entrada com data e horário em livro 

próprio (protocolo) e as encaminha à Recepcionista ou à Assistente 

Administrativo do primeiro. O Procon Câmara também possui o seu protocolo, 

destinado à recepção de prestação de informações, defesa e/ou documentos 
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que as reclamadas juntam em obediência às notificações expedidas (Fonte: 

ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 

 

O horário de funcionamento é de 12 às 18 horas e a competência legal para a 

atuação da unidade pesquisada é apenas na circunscrição do Município de 

Lagoa Santa. Só podem ser atendidas ali pessoas que comprovem residência 

ou contratação de produto ou serviço em estabelecimentos que tenham sede, 

filial ou sucursal no referido município, nos termos do § 1º do inciso XV da 

Resolução 009/2011, que contém o Regimento Interno do Procon. 

 

O Órgão tem por finalidade a aplicação das normas relativas às relações de 

consumo, especialmente as estabelecidas nos arts. 4º, II, a, 5º, I, 6º, VII, da Lei 

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC), e no Decreto Federal n.º 

2.181, de 20 de março de 1997. Além disso, integra o Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor - SNDC, bem como o Sistema Estadual de Defesa do 

Consumidor - SEDC, previsto no art. 23 da Lei Complementar n.º 61, de 12 de 

julho de 2001. 

 

As atividades realizadas rotineiramente pelo Procon ora analisado e que estão 

previstas na legislação pertinente já citada, são as seguintes: a) recebe 

denúncias apresentadas por consumidores (pessoa física ou jurídica); b) dá 

atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus direitos e 

garantias, processando regularmente as reclamações; c) informa e 

conscientiza o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de 

comunicação existentes em Lagoa Santa; d) funciona, no processo 

administrativo, como instância de conciliação, no âmbito de sua competência 

legal; e) expede notificações aos fornecedores para prestarem informações 

sobre reclamações apresentadas pelos consumidores; f) orienta o consumidor 

a recorrer ao Poder Judiciário quando nos casos não resolvidos 

administrativamente; g) representa ao Ministério Público das Relações de 

Consumo, à Delegacia de Polícia e à SENACON, os casos tipificados como 

infração penal; h) efetua e disponibiliza aos consumidores pesquisa de preços 



71 
 

 

de produtos e serviços; i) celebra convênios e termos de ajustamento de 

conduta; j) desenvolve programas relacionados com o tema "Educação para o 

Consumo", bem como estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor; 

l) expede Relatórios mensais e anuais de suas atividades aos entes 

fiscalizadores (Procon Estadual, Ministério Público, Delegacia de Polícia, 

SENACON, agências reguladoras, Juízo da Comarca), aos vereadores da 

Câmara Municipal e aos presidentes de associações de bairro (Fonte: 

ARQUIVOS DO PROCON DE LAGOA SANTA, 2013). 

 

Uma das principais finalidades do Procon em estudo é harmonizar as relações 

de consumo, levando as partes (reclamante (s) x reclamada (s) em conflito a 

um acordo. A audiência de conciliação visa à composição entre o consumidor e 

o fornecedor e, na data de sua realização, lavra-se termo (Ata), que contém 

resumidamente o registro dos fatos ocorridos, conforme o disposto na 

Resolução nº. 09/2011.   

 

A audiência, em regra, é presidida pela Coordenação do Procon, mas em seus 

impedimentos, ela é conduzida por estagiários do 5º período em diante, lotados 

no Órgão, que são previamente treinados para executar a tarefa. Todos os 

estagiários do Procon recebem treinamento constante sobre técnicas de 

atendimento, cortesia no trato com as pessoas, conhecimentos jurídicos 

inerentes ao trabalho e inovações ocorridas na área de direito do consumidor. 

Antes de iniciar o estágio, cada estudante é treinado antecipadamente pela 

Coordenação, tanto no atendimento quanto na direção da audiência, para 

posteriormente executar essas atividades satisfatoriamente. Esse 

procedimento é estendido ao estagiário/pesquisador de preços e também ao 

pessoal administrativo que efetua tarefas internas e/ou externas e trabalho 

burocrático, como expedição de ofícios/notificações, arquivamento de 

documentos, controle de entrada e saída de processos, dentre outras 

atividades afins (Fonte: RES. 04/2010 e ARQUIVOS DO PROCON/LS,2013). 
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A Ata de audiência, datada e assinada pelas partes, pelo representante do 

Procon e por duas testemunhas qualificadas, deve conter o registro das 

condições pactuadas. O pacto (acordo) tem força de título executivo 

extrajudicial, podendo ser executado nos termos do art. 585, II, do Código de 

Processo Civil (CPC).  

 

Não havendo acordo, será feito o registro de que as partes não transigiram e, 

se for o caso, de que houve descumprimento de dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor por parte da reclamada/fornecedor, com posterior 

encaminhamento de expedientes aos órgãos responsáveis por apuração dos 

fatos e por aplicação das sanções devidas.  Neste caso, o Procon orienta o 

consumidor a procurar a prestação jurisdicional na via judicial e havendo 

interesse do mesmo, expede-se ofício ao Juizado Especial Cível da Comarca 

de Lagoa Santa, requerendo, em favor do reclamante, a realização de 

audiência una e/ou antecipação de tutela. Para respaldar tal pedido, um 

outrosetor da Câmara, denominado “Fala Cidadão”, encarrega-se de 

disponibilizar gratuitamente ao reclamante cópia integral da IP, para facilitar o 

prosseguimento judicial do feito (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 

 

Em caso de ausência do consumidor à audiência, a Ata conterá o registro dos 

fatos, ficando a Investigação Preliminar (IP) arquivada. Contudo, caso haja 

manifestação do reclamante, antes do prazo de caducidade do direito 

estabelecido no art. 26 do CDC, a IP é desarquivada por, no máximo, duas 

vezes, e, neste caso, é designada outra audiência de conciliação, nos termos 

do disposto na Res.nº. 09/2010 (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 

 

Por outro lado, quando é a empresa reclamada que deixa de comparecer à 

audiência de conciliação para a qual já está notificada, a Coordenação do 

Procon encaminha expediente à Delegacia de Polícia da Comarca de Lagoa 

Santa, requerendo a instauração de procedimento por crime de Desobediência 

(art.330 do CP), em desfavor da reclamada ausente, conforme prescreve a 

Res. nº. 09/2010. 
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Além das atribuições já mencionadas, a Coordenação do Procon 

responsabiliza-se por administrar o órgão, coordenando os trabalhos e 

acompanhando a execução e o desempenho das atividades de cada servidor 

ali lotado, em especial quanto ao atendimento prestado à população, em 

harmonia com o disposto nos artigos 5º e 6º da Resolução 09/2010. 

 

O Procon de Lagoa Santa também realiza o atendimento de reclamações cuja 

resolução é imediata, por via de contato telefônico com a empresa reclamada. 

O trabalho é feito por estagiários de direito, contratados mediante convênio da 

Câmara Municipal com Faculdades da área. São contratados estudantes a 

partir do 5º período, segundo dados fornecidos pelos servidores entrevistados 

nesta pesquisa (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013).  

 

Quando o fato trazido pelo cidadão ao Procon não é atinente ao direito do 

consumidor, os estagiários-atendentes prestam orientação jurídica e sendo o 

assunto complexo, o caso é passado para a Coordenação do Órgão, que 

presta informações mais detalhadas e o encaminha para os entes públicos com 

atribuição para resolver o problema (Fonte: ARQUIVOS DO 

PROCONS/LS,2013). 

 

Uma outra atividade do Procon realizada por estagiário é a pesquisa de preços, 

com fiscalização concomitante junto aos estabelecimentos comerciais quanto 

às condições dos produtos/serviços colocados à venda. O pesquisador deve 

verificar se o rótulo e a embalagem dos produtos comercializados contêm as 

informações determinadas por lei, como data de fabricação, validade, 

composição, nome do fabricante, condições de conservação, nocividade à 

saúde, número de telefone do SAC, dentre outras. O fornecedor é orientado 

pelo estagiário-pesquisador a observar o que determinam o CDC e as normas 

da ANVISA sobre a comercialização de produtos/serviços. A pesquisa de 

preços é atualizada e disponibilizada semanalmente aos interessados no site 

da Câmara Municipal (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 
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No que tange à educação para o consumo, o órgão estudado participa 

semanalmente de programa de rádio comunitária local, ocasião em que o 

consumidor lagoassantense telefona para a rádio e faz perguntas sobre 

dúvidas consumeristas, que são respondidas no “ar” pela Coordenação do 

Procon. Nesta seara, há também a visita às escolas públicas e particulares, por 

parte da Coordenação e, na oportunidade, os estudantes de 07 a 18 anos 

recebem orientações básicas sobre direitos do consumidor em linguagem 

acessível a cada faixa etária. Esse trabalho, denominado “Procon na Escola”, é 

realizado mediante convênio com a ALMG, por intermediação do Procon 

Assembleia, que é o responsável por fornecer as cartilhas adequadas ao 

aprendizado por idade (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013). 

 

O Procon possui convênios formalizados tanto com a ALMG, quanto com a 

ACIAS/CDL, este último firmado com a intermediação da FEDERAMINAS, 

sendo que o primeiro iniciou em 2010 e vem sendo renovado anualmente e o 

segundo, em 2011, sendo renovado semestralmente. Pelo convênio com a 

ACIAS, o Procon fornece ao consumidor, gratuita e imediatamente, Certidão de 

Cadastro Restritivo de Crédito junto ao SPC, no Setor de Atendimento ou 

mediante requerimento em audiência. A Certidão é enviada pela ACIAS por e-

mail, mediante requisição pela mesma forma. (Fonte: ARQUIVOS DO 

PROCON/LS, 2013). 

 

Há ainda um convênio parcialmente formalizado com a ANATEL, desde 2011, 

que tem por finalidade a melhoria no atendimento às demandas relacionadas à 

telecomunicação, envolvendo telefonia móvel e fixa, serviços de internet e 

serviços de TV por assinatura (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013).   

 

Existem outros convênios ainda não formalizados, mas que funcionam muito 

bem na prática, entre o Procon de Lagoa Santa e o Juizado Especial Cível, a 

Delegacia de Polícia Civil, o Ministério Público das Relações de Consumo, o 

Procon Estadual, a SENACON e a Receita Estadual. Esses órgãos cooperam 
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com o Procon de Lagoa Santa na instauração de procedimentos que objetivem 

a aplicação de sanção às reclamadas que incorram em crime contra as 

relações de consumo, incluindo o crime de Desobediência, por não 

atendimento às notificações expedidas pelo Órgão, mediante solicitação por via 

de ofício, conforme dados, consultados nos arquivos internos em março/2013. 

 

O ente em análise também se encarrega de publicar em jornal que circula na 

circunscrição do município, matéria quinzenal acerca de novidades surgidas na 

defesa do consumidor no Brasil, deixando o consumidor atualizado quanto aos 

seus direitos (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON/LS, 2013).  

 

O índice médio de acordos realizados, calculado a partir do total de 

atendimentos/mês fica entre 65% e 75%, conforme dados extraídos dos 

relatórios mensais e anuais do Procon, de janeiro a maio de 2013.  

 

A seguir, quadros demonstrativos dos resultados das atividades do Procon da 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, de março a maio de 2013: 

 

QUADRO 5–ATENDIMENTOS EM MARÇO/2013 – PROCON/LS 
 

 
 

TOTAL 

 
 

RESOLVIDOS 
DE IMEDIATO 

 
 

AUDIÊNCIAS 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
PRESTADAS 

 
 

MÉDIA 
ATENDIM./ 

DIA 

MÉDIA MENSAL DE 
ATENDIMENTOS 

RESOLVIDOS 
IMEDIATAMENTE 

 
144 

 

 
74 

 
33 

 
37 

 
7,5 69,1% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 

 

QUADRO 6 - AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM MARÇO/2013 – PROCON/LS 
 

 
AUSÊNCIA 

 

 
TOTAL 

 
ACORDO 

 
SEM 

ACORDO 
  

RECLA- 
MANTE 

 

 
RECLA-
MADA 

 
 

REDESIGNAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA 

 
MÉDIA 
ACORDO 

MÉDIA 
ACOR-

DO/ 
MÊS 

 
53 
 

 
32 

 
04 

 
02 

 
01 

 
14 

 
1,65 60,3% 

MÉDIA DE ATENDIMENTOS RESOLVIDOS IMEDIATAMENTE SOMADOS A 
ACORDOS EM AUDIÊNCIA REFERENTES A MARÇO/2013 = 69,7% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 
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QUADRO 7 - ATENDIMENTOS EM ABRIL/2013 – PROCON/LS 

 
 

TOTAL 
 

RESOLVIDOS 
IMEDIATAMENTE 

 
AUDIÊNCIA 
DESIGNADA 

 
ORIENTAÇÕES 
PRESTADAS 

 
MÉDIA 
ATENDIMENTO 
POR DIA 

MÉDIA ATENDIM. 
RESOLVIDOS/ MÊS 

 
193 

 

 
103 

 
33 

 

 
40 

 
8,7 67,3% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 
 

 
QUADRO 8 – AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM ABRIL/2013 – PROCON/LS 

 
 

 
AUSÊNCIA 
 

 
MÉDIA ACORDO/ 
MÊS 

 
TOTAL 
 

 
ACORDO 

 
SEM 
ACORDO 
  

RECLA- 
MANTE 
 

 
RECLA- 
MADA 

 
 
REDESIG- 
NAÇÃO DE  
AUDIÊNCIA 

 
MÉDIA 
ACORDO/  
DIA  

 
63 
 

 
44 

 
03 

 
03 

 
00 

 
13 

 
1,43 

 
69,8% 

MÉDIA DE ATENDIMENTOS RESOLVIDOS IMEDIATAMENTESOMADOS A 
ACORDOS EM AUDIÊNCIA REFERENTESA ABRIL/2013 = 72,77% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 

 
 

QUADRO 9- ATENDIMENTOS EM MAIO/2013 – PROCON/LS 
 

 
TOTAL 
 

 
RESOLVIDO 
IMEDIATAMENTE 

 
AUDIÊNCIA 
DESIGNADA 

 
ORIENTAÇÕES  
PRESTADAS 

MÉDIA 
ATENDIMENTO/ 
DIA 

MÉDIA  
ATENDIMENTOS 
RESOLVIDOS/ MÊS 

 
128 

 

 
70 

 
32 

 
26 

 
6,4 68,6% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 

 
 

QUADRO 10 - AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM MAIO/2013 – PROCON/LS 
 

 
AUSÊNCIA 
 

 
TOTAL 
 

 
ACORDO 

 
SEM 
ACORDO 
  

RECLA- 
MANTE 
 

 
RECLA- 
MADA 

 
 
REDESIGNAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA 

 
MÉDIA 
ACORDO 
POR DIA 

 
MÉDIA  
ACORDO 
POR MÊS 

 
59 
 

 
34 

 
03 

 
05 

 
02 

 
15 

 
1,73 

 
57,6% 

MÉDIA DE ATENDIMENTOS RESOLVIDOS IMEDIATAMENTESOMADOS 
ACORDOS EM AUDIÊNCIA REFERENTESA MAIO/2013 = 70,27% 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON, 2013 
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4.1.1Layout do Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa (MG) 

 

A unidade de análise é composta de quatro ambientes: cada um abriga um 

setor. Há uma sala para a Coordenação, uma sala de Audiência e setor de 

Protocolo ao mesmo tempo, uma Recepção e um setor de Atendimento. 

 

A sala da Coordenação, dotada de ar condicionado, é composta de dois 

armários para arquivos de processos, uma mesa com cadeira giratória, quatro 

cadeiras para visitantes, um aparador para serviço de copa e um computador. 

 

FIGURA 1 – ENTRADA DA SALA DA COORDENAÇÃO DO PROCON/LS 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

FIGURA 2 – SALA DA COORDENAÇÃO DO PROCON/LS 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 



78 
 

 

A sala de Audiência possui uma mesa redonda com quatro cadeiras, um 

arquivo de aço para pastas suspensas, uma mesa estilo secretária com cadeira 

giratória, computador, duas impressoras, filtro de água, ventilador e uma 

máquina trituradora de papéis. 

 

FIGURA 3 – ENTRADA DA SALA DE AUDIÊNCIA - PROCON/LS 

 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

FIGURA 4 – SALA DE AUDIÊNCIA - PROCON/LS 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 
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A área de Recepção e Sala de Espera são comuns e atendem tanto aos 

visitantes da Câmara Municipal quanto os do Procon, contando com quatro 

conjuntos de cadeiras e um sofá, conforme mostrado nas figuras 5 e 6: 

 

FIGURA 5 – RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA - PROCON/LS 

 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 

 
FIGURA 6 – RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA - PROCON/LS 

 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 
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FIGURA 7 – BANNER EXPOSTO NA RECEPÃO - PROCON/LS 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

O setor de Atendimento é composto por três guichês, cada um deles contendo 

um computador. No local, há também uma impressora interligada à rede que 

serve a todos os estagiários que ali trabalham.  

 

FIGURA 8 – SETOR DE ATENDIMENTO – VISTA EXTERNA - PROCON/LS 

 
Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 
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FIGURA 9 – SETOR DE ATENDIMENTO – VISTA INTERNA - PROCON/LS 
 

 

Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

A sede do Procon fica na entrada da Câmara Municipal de Lagoa Santa (MG), 

conforme mostrado na figura 10. 

 

FIGURA 10 –VISTA DA ÁREA EXTERNA - PROCON/LS 
 

 
 

Fonte: DADOS COLHIDOS NA PESQUISA, 2013 
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4.2A cidade onde se situa o Procon/LS 

 

Lagoa Santa é um municípioturístico, que integra o circuito mineiro das grutas, 

pois a Gruta da Lapinha se situa em seu território. Possui aproximadamente 55 

mil habitantes, com população eminentemente urbana, sendo que o número de 

habitantes vem crescendo a taxas elevadas desde os anos 80,segundo dados 

do IBGE (2010).  

 

A cidade localiza-se naRegião Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)e 

suaposição próxima a Capital a coloca como lugar onde se mantém um alto 

nível de integração com a metrópole. Sua origem está ligada às propriedades 

das águas ali encontradas e segundo crenças locais, a lagoa que dá nome à 

localidade possui minerais com propriedades curativas, daí a associação ao 

nome do município (ANDRADE, 2007).  

 

Além da proximidade com a capital, há outras razões para o crescimento de 

Lagoa Santa, quais sejam: é uma região turística, fica muito próxima ao 

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins) e abriga um Parque 

Aeronáutico das Forças Armadas do Brasil, o PAMA-LS. 

 

Andrade (2007) acredita que o crescimento considerável de Lagoa Santa, que 

dobrou sua população nos últimos 27 anos (dos anos 80 a 2007), faz com que 

haja uma pressão sobre a cidade, dificultando a gestão e controle sobre o 

processo de crescimento. 

 

Assim, a Câmara Municipal de Lagoa Santa, ciente do crescimento rápido do 

município, fator que poderia gerar problemas estruturais em diferentes áreas, 

dentre elas a consumerista, achou por bem criar, em 2010, um órgão de defesa 

do consumidor no âmbito do Poder Legislativo local, já que a Prefeitura não 

tinha previsão orçamentária para fazê-lo (Fonte: ARQUIVOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 2013). E foi nesse contexto que surgiu o 

Procon objeto do estudo de caso desta pesquisa. 
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A figura 11 mostra a área da cidade: 

 

FIGURA 11 – VISTA AÉREA DE LAGOA SANTA (MG) 

Município de Lagoa Santa 

 

Vista aérea de Lagoa Santa, destacando a lagoa e centro da cidade. 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2013 

 

A figura 12 mostra a localização do município no Estado de Minas Gerais: 

 

FIGURA 12 - LOCALIZAÇÃO DE LAGOA SANTA NO MAPA DE MINAS GERAIS 

Localização 

 

Localização de Lagoa Santa em Minas Gerais 

Fonte: WIKIPÉDIA, 2013 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, procedem-se a apresentação, a organização e a análise dos 

resultados da pesquisa, a fim de responder aos objetivos propostos.  

 

Para as questões apresentadas, as respostas de cada entrevistado foram 

analisadas e comentadas. Para as respostas de perguntas objetivas da 

entrevista, em alguns dos grupos, foram elaborados quadros, apresentados 

antes dos comentários, visando a conferir maior visibilidade aos dados 

coletados, facilitando, assim, sua interpretação.  

 

Por questão de preservação de privacidade e sigilo dos relatos, das 

informações prestadas e, principalmente, das pessoas envolvidas, os 

entrevistados foram identificados e classificados por letras e números, 

conforme o quadro a seguir.  

 

QUADRO 11 – PESQUISA DE CAMPO (ENTREVISTAS) 

 

 

PROCON 

 

CONSUMIDOR 

 

SERVIDOR 

 

GESTOR/ 

COORDENADOR 

 
IDEALIZADOR 

 
ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

CÂMARA DE 

LAGOA 

SANTA 

Estudo de 

Caso 

 

 

A,B,C,D,E 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

X.X.X.X.X.X.X.XX. 

 

 

X.X.X.X.X 

 
 
 

APÊNDICE 1 
 

 

ALMG 

 

X.X.X.X.X.X.X 

 

X.X.X.X.X.X.X 

 

SIM 

 

SIM 

 
APÊNDICE 2 

 

ESTADUAL 

 

X.X.X.X.X.X.X 

 

X.X.X.X.X.X.X 
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X.X.X.X.X 
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PREFEITURAS 

 
X.X.X.X.X.X.X 

 
X.X.X.X.X.X.X 

 
1,2,3 

 
X.X.X.X.X 
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(outros) 

 

X.X.X.X.X.X.X 

 

X.X.X.X.X.X.X 

 

A,B,C 

 

X.X.X.X.X 

 
APÊNDICE 2 

Fonte: A AUTORA, 2013 
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5.1 Análise das Respostas dos Consumidores 

 
O perfil dos cinco consumidores que se submeteram à entrevista após serem 

atendidos no Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa (MG), no período 

de março a maio de 2013 foi organizado também em um quadro, para facilitar a 

visualização e interpretação da respostas. Tais consumidores foram escolhidos 

pelo critério da acessibilidade, 

 

QUADRO 12 - PERFIL DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS - PROCON/LS 

 

 
Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 
 

Na data de cada entrevista, a pesquisadora convidou o (a) consumidor (a) que 

acabara de ser atendido para responder às perguntas, explicando-lhe 

antecipadamente a razão da pesquisa, esclarecendo que existiam Procons de 

Prefeitura e de Câmara Municipal, informando que o entrevistado tinha sido 

atendido naquela data por um Procon de Poder Legislativo e sanando as 

dúvidas surgidas, quando elas eram expostas. Todas as questões foram lidas 

oralmente para o(a) consumidor(a) e adaptadas à escolaridade e faixa etária de 

cada um(a). Em todos os casos, as perguntas foram feitas oralmente, em uma 

linguagem coloquial, simples e de fácil entendimento. Todos os consumidores 

entrevistados responderam às questões de 1 a 4 do APÊNDICE 1, pois as 

perguntas 5 e 6 relacionam-se com as atividades realizadas por servidores de 

 
CONSUMIDOR 

 
SEXO 

 
IDADE 

 
ATENDIMENTO 

 
DATA 

 
ESCOLARIDADE 

 
A 

 
F 

 
44 

 
MUITO BOM 

 
25/3/13 

 
Ensino Médio 

 
B 

 
M 

 
56 

 
ÓTIMO 

 
02/4/13 

Ensino 
Fundamental 

 
C 

 
M 

 
53 

 
EXCELENTE 

 
17/4/13 

 
Curso Superior 

 
D 

 
F 

 
70 

 
MUITO BOM 

 
29/4/13 

 
Alfabetizado  

 
E 

 
M 

 
25 

 
BOM 

 
08/5/13 

 
Curso Superior 
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Procon. As respostas dos entrevistados foram gravadas e transcritas para a 

dissertação. 

 

As questões são: 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) incorporado(s) à 
defesa do consumidor com a criação de Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais? 
 
2) O senhor (a) considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas 
Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no sistema de defesa 
do consumidor? Justifique sua resposta. 
 
3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon de sua cidade adota(m) para melhoria 
da prestação de serviços ao consumidor?  
 
4) Como foi o atendimento dispensado ao senhor (a) pelos servidores do Procon? 
Comente. 

 

A consumidora A é uma dona de casa, de 44 anos, com ensino médio, 

entrevistada em 25 de março de 2013, e à primeira pergunta do roteiro de 

entrevista (APÊNDICE 1) sobre “os benefícios surgidos com a criação e 

funcionamento do Procon na Câmara Municipal de Lagoa Santa”, respondeu: 

 

Quando morava em Belo Horizonte, precisei por duas vezes dos serviços do Procon de 
lá, sendo uma vez para reclamar do aumento da conta de telefone e outra, para trocar 
uma geladeira com defeito; da primeira vez fui bem atendida, mas da segunda, não; o 
atendente não fez esforço para resolver meu problema por telefone, marcou logo a 
audiência que demorou vários dias para acontecer e, no final, a empresa não quis trocar 
o produto; que agora, não. A ‘moça’ atendente do Procon daqui foi logo me perguntando 
do que eu precisava e eu disse que queria receber de volta um valor que foi cobrado em 
minha conta sobre assinatura de um jornal que não pedi; a ‘moça’ anotou meu pedido e 
telefonou para o jornal; que após a ‘moça’ falar que cobrar do consumidor por algo que 
ele não pediu é contra  a lei, a empresa concordou na hora em cancelar a assinatura do 
jornal e me devolver, em cinco dias,  o valor que foi cobrado; e a atendente ainda 
conseguiu que o dinheiro fosse devolvido com juros. Eu gostei muito desse Procon aqui;  
a população ganhou muito. Só vejo vantagens na iniciativa da Câmara; minha situação 
foi resolvida diretamente com a atendente, sem precisar que eu voltasse aqui; ainda 
mais que a cidade ainda não tinha esse serviço.  

 

Perguntada pela pesquisadora se o Procon que procurou em BH era da 

Prefeitura, respondeu que não sabia, mas que achava que era, pois não ficava 

na Câmara Municipal e não ouviu nenhum comentário sobre ser um Procon 

diferente.  
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À questão 2, sobre o fato de considerar que o Procon de Lagoa Santa era uma 

novidade, a consumidora respondeu que achava que era, porque nunca tinha 

visto ou ouvido falar de Procon dentro de uma Câmara de Vereadores. 

 

À questão 3, adaptada à realidade da entrevistada enquanto consumidora, 

acerca do tipo de novidade (inovação) que notou no funcionamento do Procon 

de Lagoa Santa, aquela respondeu que a novidade era o fato de a estagiária 

ouvir sua reclamação e ligar em seguida para a empresa, o que fez com que 

sua situação fosse resolvida rapidamente. 

 

Indagada sobre a pergunta 4, a consumidora repetiu ter gostado muito do 

atendimento; afirmou que as ‘moças’ são simpáticas, sorridentes e prestativas, 

e que todas as vezes que tiver problemas com compras ou serviços 

futuramente, voltará ao Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa. 

 

Pelo que se percebe pelas respostas da Consumidora A, o Procon estudado 

mostrou efetividade no atendimento e para a empresa que foi cientificada da 

reclamação, não importou se o órgão era de Poder Executivo ou do Legislativo, 

tanto que a reclamada atendeu imediatamente o pleito da reclamante. O que se 

viu foi que a sigla PROCON possui respeitabilidade, corroborando, nesse 

sentido, o pensamento de Garcia (2012) e Almeida (2009) sobre a importância 

dos órgãos de defesa do consumidor. Na situação relatada pela citada 

consumidora, as partes envolvidas na lide não tiveram preocupação em saber 

se o órgão intermediador da conciliação é oriundo de Câmara Municipal ou de 

Prefeitura, ou mesmo se possui ou não o poder de multar, o que ratifica a tese 

defendida por Barbosa (2007) de que a origem do Procon não é o fator mais 

importante, o que importa é o resultado do trabalho. 

 

O consumidor B é um servente de pedreiro, de 56 anos, em união estável, com 

ensino fundamental, que foi atendido no Procon de Lagoa Santa em 

02/04/2013, reclamando que estava recebendo carta de cobrança por dívida 

que já estava paga. 
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À primeira pergunta do roteiro de entrevista (APÊNDICE 1), o consumidor B, 

respondeu: 

 
O maior benefício deste Procon aqui na Câmara foi que agora não preciso mais gastar 
dinheiro com ônibus para ir a BH quando eu tenho algum problema; eu estou muito 
satisfeito com esse Procon. 

 

À segunda pergunta do APÊNDICE 1, o consumidor B respondeu: 

 
Eu acho que foi uma novidade boa, porque eu não sabia que a Câmara podia criar 
Procon; achei ótimo esse Procon aqui na Câmara, porque aqui é o lugar aonde as 
pessoas vêm fazer todas as reclamações e o Procon aqui dentro facilitou isso. 

 

A terceira indagação do APÊNDICE 1 foi adaptada e foi feita assim ao 

entrevistado B: “o senhor notou alguma coisa nova no atendimento que lhe foi 

dado? O quê?” Resposta: 

 

Se foi novidade, não sei, mas gostei muito do atendimento da ‘moça’ que fica naquela 
mesa do meio. Ela atende com um sorriso, é paciente, ouve o que a gente quer e depois 
resolve logo o problema, pelo telefone mesmo; no meu caso, nem foi preciso procurar a 
justiça. 

 

Ao último questionamento (pergunta 4), o consumidor  B respondeu: 

 

Fiquei satisfeito, porque não esperei muito para ser atendido e nem teve dano para a 
empresa, porque não gosto de dar prejuízo pros outros. Só quero o que é meu direito e 
aqui consegui; fui bem atendido. 

 

Pelas respostas do consumidor B, verifica-se que na visão do reclamante, o 

diferencial do Procon analisado é a resolução imediata do problema na maioria 

dos casos, bem como o bom atendimento, o que é uma inovação no serviço 

público, que, geralmente é burocrático e demorado, conforme afirmou Andrade 

(2010).  Observa-se que o cidadão não se preocupa, em regra, se o Procon vai 

aplicar pena ou não à empresa reclamada. No caso do consumidor B, nota-se 

pela sua resposta à questão 4 que ele nem gostaria que o Procon aplicasse 

qualquer sanção à empresa, desde que seu problema fosse resolvido, o que 

aconteceu na mesma data do atendimento. 
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Chama também à atenção a resposta do consumidor B de que gostou que o 

Procon estivesse instalado na Câmara Municipal, pois, segundo sua resposta à 

questão 2 do Apêndice 1, ali é o lugar propício para o cidadão fazer todas as 

suas queixas; com o Procon ali, houve mais facilidade para “fazer tudo em 

lugar só, ele disse”. Uma maneira de desburocratizar, para Bresser-Pereira 

(2010) é reunir diversos serviços em um só lugar, atitude que pode se 

configurar como inovação, de acordo com Lundvall (1992) e Sarkar (2008).  

 

O consumidor C possui formação superior em Direito; é um delegado 

aposentado da polícia civil, de 53 anos, entrevistado em 17/04/2013, cuja 

reclamação era sobre lentidão nos serviços de internet. 

 

À pergunta 1 do APÊNDICE 1, o consumidor Crespondeu: 

 
Esse Procon aqui na Câmara de Lagoa Santa é um grande benefício para a população, 
que agora pode fazer suas reclamações aqui mesmo na cidade, sem precisar ir a Belo 
Horizonte; o Procon mais perto do consumidor facilita as suas reclamações e o leva a 
exercer a sua cidadania, pois muitas vezes, o consumidor lesado deixa ‘o caso pra lá’ 
pela dificuldade, pelo transtorno, burocracia e distância da sua casa até o Procon. 
Instalado aqui na Câmara, ficou muito mais fácil trazer nossas reclamações para serem 
resolvidas no Procon.  

 

O entrevistado Cteceu as seguintes considerações à pergunta 2: 

 

Entendo que o próprio Procon aqui na Câmara Municipal é uma inovação, porque eu já 
‘rodei’ por Minas Gerais quase toda quando estava na ‘ativa’ e  nunca ouvi falar de 
Procon em Câmara de Vereadores. E eu viajo muito para outros Estados e até já fui para 
o exterior e nunca tinha visto Procon na Câmara Municipal. Só aqui em Minas Gerais,  
aqui em Lagoa Santa. 

 

À questão 3(APÊNDICE 1), o entrevistado Crespondeu: 

 

A inovação que eu acho que o Procon de Lagoa Santa faz é a rapidez no atendimento, 
pois na maioria dos órgãos públicos, o cidadão tem de enfrentar fila para ser atendido, e 
mal atendido. Aqui não precisei esperar muito, pois fui atendido em dez minutos, se foi 

isso. 
 

Indagado sobre a questão 4 (APÊNDICE 1), o consumidor C respondeu: 

 



90 
 

 

Foi excelente o atendimento que recebi aqui no Procon; este Procon funciona, trabalha 
bem; já vim ao Procon outras vezes desde que ele começou a funcionar e sempre fui 
bem atendido; todas as minhas reclamações aqui foram resolvidas, até mesmo quando 
foi preciso marcar audiência, houve acordo em meu favor. 

 

Na análise das respostas do consumidor C, verifica-se tratar de pessoa fluente, 

escolarizada, culta, viajada e com grande senso crítico. Esse reclamante teceu 

vários elogios ao órgão objeto de estudo, principalmente quanto ao bom 

atendimento e efetividade na resolução das lides e pelas suas respostas, 

percebe-se que ele entendeu claramente o teor de todas as indagações e 

concluiu que o Procon criado por Câmara Municipal é uma inovação benéfica 

ao consumidor, corroborando a teoria da inovação organizacional exposta 

Oliveira (2008) e de processo, conforme (Tigre 2006) e Hamel (2007).  

 

A entrevistada Dé uma aposentada de 70 anos, apenas alfabetizada, com 

carência em leitura. Por essa razão, as perguntas foram todas adaptadas ao 

seu entendimento. A entrevista ocorreu em 29/04/2013 e sua reclamação era 

sobre cobrança dupla de empréstimo consignado em seu demonstrativo, cuja 

situação só pôde ser resolvida em audiência. 

 

À pergunta 1 do APÊNDICE 1 sobre “os benefícios para o consumidor com a 

existência de PROCON na Câmara Municipal”, respondeu: 

 
O benefício é ficar perto de casa, ser atendida logo. 

 

A questão 2 foi assim adaptada para a consumidora D: “A senhora acha que 

esse PROCON é uma novidade? Por quê?” Resposta: 

 

Acho que é uma boa novidade, moro aqui a minha vida toda e Lagoa Santa não tinha 
isso; é um lugar para ajudar os pobres e velhos como eu. 

 

A questão 3 foi feita da seguinte maneira para a Consumidora D: 

Que novidade a senhora vê quando vem ao PROCON? Resposta: 

 

A novidade é que é uma coisa boa pra todo mundo, só que tem muitas pessoas que 
ainda não conhecem esse lugar; aqui o pobre tem valor. 
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Sobre o atendimento a ela dispensado no PROCON de Lagoa Santa, a 

consumidora D respondeu: 

 

Fui muito bem tratada nas duas vezes em que vim aqui. No dia da minha reclamação e 
hoje. Meu caso foi resolvido na reunião de hoje e eu já estava até sem dormir por causa 
disso. 

 

A consumidora D, na sua simplicidade, trouxe uma questão nova: a melhoria 

do acesso do consumidor idoso, pobre, pouco escolarizado a órgão que possa 

ajudá-lo a resolver suas demandas e, nesse sentido, o PROCON de Lagoa 

Santa cumpriu uma de suas principais atribuições, que é a de ajudar os menos 

favorecidos com um serviço público gratuito e de qualidade na área 

consumerista, cumprindo assim não só o que determina o CDC, mas também o 

Estatuto do Idoso, pontos muito valorizados por Garcia (2012). 

 

O consumidor E é um jovem de 25 anos, recém-formado em Bioquímica, 

solteiro, entrevistado em 08 de maio de 2013. Sua Reclamação é de má 

prestação de serviços na área de telefonia móvel. Seu caso demandou 

marcação de uma audiência com uma redesignação. 

 

À questão 1 do APÊNDICE 1, sobre a inovação incorporada à defesa do 

consumidor com o Procon de Poder Legislativo, respondeu: 

 
Facilidade de acesso a órgão capaz de defender e garantir os direitos do consumidor, 
não importa se instalado na Câmara Municipal ou na Prefeitura; o importante é atender 
bem e resolver os problemas. 

 

À questão 2, acerca de o Procon de Poder Legislativo ser uma inovação ou 

não, o consumidor Erespondeu: 

 
É uma inovação e é bom, já que a Prefeitura não faz, nada melhor do que a Câmara 
fazer um órgão assim, para atender a população da cidade. 

 

Indagado sobre a pergunta 3 do APÊNDICE 1, acerca de novidades percebidas 

na atuação do Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa, o consumidor E 

deu a seguinte resposta: 
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Pelo que vi aqui, é a nova tentativa de resolver o problema com a marcação de outra 
audiência quanto na primeira não houve acordo, como foi o meu caso; e também notei 
que a Coordenadora do Procon é ‘firme’, o que leva a empresa a trazer o acordo, por 
‘medo’ do que pode acontecer quando não atendem o consumidor. Foi assim comigo e o 
caso foi resolvido na segunda audiência que ela marcou. 

 

O entrevistado E enxerga  efetividade no trabalho do PROCON de Lagoa Santa 

em razão da ênfase que ali se dá ao acordo entre reclamante(s) e 

reclamada(s), o que, segundo o respondente, leva à solução da demanda, 

ainda que isso ocorra em uma segunda audiência. Essa concepção de se 

valorizar a conciliação, diante dos conflitos, é o pensamento de Rêgo (2007). 

 

O quadro 13 demonstra resumidamente as inovações identificadas pelos 

consumidores, escolhidos pelo critério da acessibilidade, e entrevistados entre 

março a maio de 2013. 

 

QUADRO 13 - RESUMO DAS INOVAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS CONSUMIDORES DO 

PROCON/LS: 

 

 Um Procon na Câmara Municipal é algo novo; 

 Atendimento rápido; 

 Solução imediata da reclamação; 

 Facilidade de acesso ao Procon; 

 Cortesia na prestação do serviço; 

 Serviço desburocratizado; 

 É uma vantagem o Procon ficar na Câmara Municipal, pois ela é local propício 
para outros tipos de denúncias e reclamações que não apenas as de direito do 
consumidor. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

5.2 Análise das Respostas dos Servidores do Procon/LS 

 

Cinco dos seis servidores do Procon de Lagoa Santa foram entrevistados com 

base nas perguntas de 01 a 03 do APÊNDICE 1. Para os funcionários que se 

submeteram à entrevista, foi acrescentada a questão 5 e retirada a pergunta 4, 

pois esta não se referia ao seu perfil.  A questão 5 ficou assim redigida: “Você 

inova na execução das atividades diárias no Procon onde trabalha?”. As 
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perguntas foram renumeradas, para facilitar a interpretação das respostas e 

estas estão em itálico. 

 

Em função de os entrevistados trabalharem todos no mesmo local, foi 

efetuadauma análise englobada de todas as respostas ao final de sua 

transcrição. 

 

Não houve necessidade de organizar em um quadro o perfil dos servidores 

entrevistados, pois todos são mulheres entre 21 e 38 anos, sendo que três 

delas são estagiárias de direito a partir do 5º período e as outras duas são 

funcionárias contratadas da Câmara com formação em ensino médio.  

 

Respostas da Servidora 1 às perguntas do APÊNDICE 1, já renumeradas. 

 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de 

Poder Legislativo em Minas Gerais? 

 
Agilidade no atendimento e um Órgão próximo do consumidor. Também o Procon 
tem a maioria dos casos resolvidos com sucesso, mesmo não aplicando multas 
porque notifica as empresas e quando elas não atendem, são enviados ofícios 
comunicando o fato para a Delegacia de Polícia Civil, Ministério Público e Procon 
Estadual, mas ainda assim, sempre buscando um bom relacionamento com as 
reclamadas. 

 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em 

Minas Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma 

inovação no sistema de defesa do consumidor? Justifique. 

 
Sim, porque o Poder Legislativo tem melhores condições financeiras para suprir as 
necessidades do Órgão, uma vez que o Executivo tem outras prioridades. A 
inovação ocorreu também no sentido da melhoria que aconteceu em relação à 
visão do povo a favor da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Lagoa Santa 
era vista pela população como um lugar sem prestígio, onde não era resolvido 
nenhum problema do cidadão a contento. A Câmara era pouco frequentada pelo 
povo por falta de efetividade e prestígio. Com a chegada do Procon, a visão da 
população sobre a Câmara mudou, pois o serviço do Procon, além de gratuito, é 
de primeira qualidade, o que é um direito de todos e para todos, principalmente 
nessa área de atuação. 
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3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon de sua cidade adota(m) para 

melhoria da prestação de serviços ao consumidor?  

 

Adota parcerias com a ACIAS de Lagoa Santa, com o Ministério Público, 
Delegacia de Policia Civil, ANATEL, e até mesmo com as empresas da Cidade 
para melhorar e resolver as necessidades do consumidor.  Também um 
representante do Procon telefona no momento da audiência para as empresas, 
quando o preposto de uma reclamada não traz proposta de acordo e tenta, com 
fundamentação jurídica, levar a empresa a fazer um acordo. Uma outra coisa é 
que o consumidor pode ir para o Juizado quando não há acordo, pois o Procon dá 
um ofício para ele entregar lá e prosseguir com a ação e isso agiliza o seu 
atendimento no Juizado; para o consumidor ir ao Juizado, o Procon, mediante 
parceria com outro setor da Câmara, fornece cópia gratuita do processo.  

 

4) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon 

onde trabalha? Justifique. 

 

Sim, atendendo os consumidores em suas necessidades com boa vontade e 
fazendo ‘o algo mais’ para que o atendimento não fique só no necessário, dando o 
meu melhor para que o consumidor fique satisfeito.  

 

Respostas da Servidora 2 à Entrevista – APÊNDICE 1: 

 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de 

Poder Legislativo em Minas Gerais? 

 

Procons com boa infraestrutura e atendimento rápido, o que não ocorre 
geralmente no serviço público, mas aqui sim, porque a Câmara Municipal não tem 

problema com dinheiro para sustentar o Procon por ela criado. 

 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no 

sistema de defesa do consumidor? Justifique sua resposta. 

Sim, pois além de aumentar a quantidade de “PROCONs” o que já é um ganho 
para os consumidores, o Procon de Poder Legislativo dispõe de mais verba,  que 
pode ser revertida ao Procon. Todos os Procons que são criados vêm somente 
para somar e contribuir com o crescimento de nossos direitos e também das 
pessoas da cidade, visto que anteriormente podíamos contar somente com os 
Procons de Belo Horizonte e estes eram do Poder Executivo. O Procon é um 
órgão de bastante efetividade e eficiência e foi um ganho muito grande para a 
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cidade de Lagoa Santa. Mas acho que para atender ainda com mais eficiência, 
poderia contar com uma expansão de suas dependências. 

3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon adota para melhoria da prestação 

de serviços ao consumidor? 

Encaminhamentos de pedidos de providências à Delegacia de Policia, ao Procon 
Assembleia e Procon Estadual, fazendo valer as leis, principalmente em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor, como punição às empresas Reclamadas. 
Esses órgãos contribuem com o trabalho do Procon dando total apoio e fazendo 
com que as leis sejam cumpridas e respeitadas. Outra inovação acontece quando 
a empresa não quer fazer o acordo, neste caso, o consumidor pode ter cópia 
gratuita do processo que é tirado em outro setor da Câmara para poder continuar 
seu pedido no Juizado; a Coordenadora faz um ofício encaminhando o 
consumidor para o Juizado e como ele já passou por aqui, seu atendimento lá é 
mais rápido.  

4) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon 

onde trabalha? Justifique. 

Sim, juntamente com a ‘equipe’ que trabalha no Procon, procuramos sempre 
atender o Consumidor da melhor maneira possível, fazendo valer os seus direitos.  

 Respostas da Servidora/Estagiária3 à Entrevista – APÊNDICE 1: 

 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de 

Poder Legislativo em Minas Gerais? 

 

Os consumidores se beneficiam pela comodidade de ter um órgão que defende 
seus direitos, mais próximo. Outra inovação são as parcerias, que são 
fundamentais para uma maior eficácia quanto aos casos atendidos. Cada parceiro 
com sua competência. 

 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no 

sistema de defesa do consumidor? Justifique sua resposta. 

Sim. Sem dúvida foi uma grande inovação no sentido de se ter uma eficácia, de 
trazer inúmeros benefícios aos reclamantes, incentivar as conciliações e promover 
acordos e motivar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e 
garantias, dentro da “casa” considerada a “casa do povo”. Foi também uma 
inovação porque aumentou o número de casos atendidos e resolvidos, em virtude 
de se ter um órgão de defesa do consumidor mais próximo e mais acessível.  
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3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon adota para melhoria da prestação 

de serviços ao consumidor? 

Resolução imediata dos casos, através de contatos por telefone, sendo esses 
fornecidos pelas empresas, para atendimento exclusivo ao PROCON; em caso de 
não-acordo, disponibilização de cópia dos autos, mediante integração com o setor 
da Câmara, chamado “Fala Cidadão”, para que o consumidor prossiga com sua 
reclamação no Juizado Especial. 

 

4) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon 

onde trabalha? Justifique. 

Sim. Cada atendimento que realizo, trato os consumidores com total dedicação e 
exclusividade ao seu caso; procuro ser bem objetiva e orientá-los com 
fundamentação jurídica.  

Respostas da Servidora/Estagiária 4 às Perguntas do APÊNDICE 1: 

 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de 

Poder Legislativo em Minas Gerais? 

 
A maior inovação  à defesa do consumidor com a criação de Procon de Poder 
Legislativo em Minas Gerais foi facilitar o acesso da população aos serviços de 
defesa do consumidor. O Procon de Prefeitura ou de Câmara é um órgão atuante 
no combate às ilicitudes nas relações de consumo, independente da classe social 
e, principalmente, aos menos favorecidos.  

 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais, em nível estadual e municipal, foi uma inovação no sistema de 

defesa do consumidor? Justifique sua resposta. 

Sim, com a criação do Procon Legislativo, damos (temos) maior amplitude no 
alcance das ações, ou seja, mais apoio e, consequentemente, mais efetividade; foi 
uma inovação  no sentido de termos mais condições de orientar, proteger e 
defender os consumidores contra abusos praticados por fornecedores de bens e 
serviços nas relações comerciais, fortalecendo tais relações. 

 
3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon adota para melhoria da prestação 

de serviços ao consumidor? 
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Para a melhoria de prestação de serviços ao consumidor, a agilidade e eficiência 
dos atendimentos são nosso maior objetivo; parcerias com outros órgãos é outra 
inovação que nos fazem sentir mais segurança em nossas ações em defesa do 
consumidor; constante atualização, pois a Câmara coloca um veículo à disposição 
da Coordenadora para ir a BH e participar de cursos e as novidades ela passa 
para os funcionários. 

 
4) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon 

onde trabalha? Justifique. 

Sim. Na dedicação aos atendimentos, para uma maior eficácia, clareza, 
objetividade, rapidez e efetividade dos serviços. 

 
 

Respostas da Servidora/Estagiária 5 às perguntas do APÊNDICE 1: 
 

 

1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de 

Poder Legislativo em Minas Gerais? 

 

Agilidade no atendimento, facilidade de acesso para o consumidor; o Procon não 
fica restrito a Prefeituras. 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no 

sistema de defesa do consumidor? 

Sim. Porque ampliou o sistema. 

3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon adota para melhoria da prestação 

de serviços ao consumidor? 

Atendimentos pelo telefone, resolvendo grande parte das reclamações de 
imediato.  

4) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon 

onde trabalha? Justifique. 

Sim. Procuro ter cautela e dedicação na execução do atendimento, para que o 
Procon tenha mais credibilidade em suas ações.  
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Analisando as respostas das servidoras, verifica-se que em relação à primeira 

questão, as respondentes opinaram que as inovações mais latentes com a 

criação do Procon estudado é a rapidez no atendimento (entrevistadas 1,2,3 e 

5) e a facilidade de acesso ao órgão (servidoras 1, 2, 4 e 5). O que se infere 

daí é que esses aspectos parecem impressionar muito o cidadão brasileiro, que 

geralmente conta com um serviço público em que é comum o mau atendimento 

e a lentidão na solução das demandas. Ademais, nem sempre o ente prestador 

de serviços está acessível, principalmente para quem reside no interior do 

Estado ou do País.  

 

Serviço público de qualidadeé um direito inserido na gama de interesses 

individuais e coletivos, que, segundo Di Pietro (2012), pode ser alcançado com 

inovações nos processos de difusão dos mesmos, conforme o pensamento de 

Bessant e Tidd (2009), que é o que parece ter ocorrido na situação que ora 

vem a lume. 

 

Outros aspectos que os respondentes em epígrafe enfatizaram, ainda na área 

da inovação, é a boa infraestrutura do Procon Legislativo (entrevistada 2) e o 

estabelecimento de parcerias (entrevistadas 1 e 3), o que está em harmonia 

com a visão de Tigre (2006), para quem as inovações de processo devem  

produzir resultados que alterem significativamente o nível de qualidade do 

produto, que na situação analisada é um serviço público rápido, acessível e 

efetivo, segundo os entrevistados.  

 

No que tange ao questionamento 2, acerca de o Procon de Câmara Municipal 

ser uma inovação, todas as entrevistadas foram unânimes em responder 

positivamente, justificando, em síntese, não ser importante se o Procon é de 

Poder Legislativo ou Executivo. O importante é existir o órgão na localidade e 

que este atenda bem a população. Essa resposta encontra fundamento nas 

ideias de Schumpeter (1982) quando explanou que a inovação é resultante de 

novas combinações de materiais e forças, sejam elas relacionadas a coisas 

novas ou apenas a métodos novos de geração das mesmas coisas. No caso 
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em questão, percebe-se que um ente já existente no ordenamento jurídico (o 

Procon), de forma inovadora, passou a existir em outro Poder (maneira nova de 

geração da mesma coisa). 

 

Uma peculiaridade que foi notada nesta oportunidade é a resposta da segunda 

pergunta dada pela servidora 2: ela sugere o aumento das dependências do 

Procon e justifica-se dizendo que essa providência pode melhorar ainda mais o 

atendimento. Tal assertiva leva a avaliar as possíveis alterações a serem feitas 

na estrutura do Procon de Lagoa Santa, como forma de inovar na prestação do 

serviço público, o que se coaduna com o segundo objetivo da dissertação. 

 

As perguntas 3 e 4 encontram-se inter-relacionadas e possuem afinidade 

também com as questões 1 e 2 do APÊNDICE 1, pois tratam de inovações nas 

funções e atribuições do Procon e de cada servidor em particular. A exemplo 

das primeiras, estas questões contribuem para cumprir o primeiro e o segundo 

objetivos específicos da pesquisa. 

 

Com base nas respostas das cinco entrevistadas às perguntas 3 e 4, infere-se 

que elas consideram como principais inovações: atendimento personalizado e 

a gestão integrada, por meio das parcerias. Também foi mencionada a 

cooperação mútua entre o Procon e outros setores da Câmara Municipal.  

Essas ações são inovadoras e confirmam que o aparato estatal está sendo 

colocado a serviço do cidadão-consumidor, no atendimento de suas 

reclamações, conforme sugere Almeida (2010). 

 

O quadro 14 demonstra as principais inovações identificadas pelos servidores 

do Procon/LS, entrevistados entre março a maio de 2013. 
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QUADRO 14 - RESUMO DAS INOVAÇÕES IDENTIFICADAS PELOS SERVIDORES 
DO PROCON/LS: 

 
 

 AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO; 

  ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO; 

  SOLUÇÃO IMEDIATA DA RECLAMAÇÃO; 

  BOA ESTRUTURA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROCON; 

  SERVIÇO DESBUROCRATIZADO;  

 COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O PROCON E OS DEMAIS SETORES DA CÂMARA. 

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM O SURGIMENTO 

DO PROCON EM CÂMARA MUNICIPAL. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

5.3 Análise das Respostas dos Gestores de Procons/MG: 

 

Nesta fase da pesquisa, foram entrevistados três gestores/coordenadores de 

Procons de Câmara Municipal, todos com formação superior. As entrevistas 

ocorreram durante a XXV Reunião do Fórum dos Procons Mineiros e I 

Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - Ano 2013 -, evento promovido 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Procon Estadual, realizado 

no primeiro trimestre de 2013. 

 

Os gestores de Procons de Poder Legislativo receberam a denominação de 

entrevistados A, B, C e os de Poder Executivo estão identificados pelos 

números 1, 2 e 3, conforme se verifica no quadro 9. Os coordenadores A e B 

são do sexo feminino e o coordenador C é do sexo masculino. Os 

coordenadores 1 e 2 são do sexo masculino e o 3 é do sexo feminino. O roteiro 

de entrevistas utilizado nesta fase foi também o do APÊNDICE 1.  

 

O quadro 15abaixo permite visualizar comparativamente as respostas dos 

gestores/coordenadores de Procon de Câmara Municipal e dos 

gestores/coordenadores de Procon do Poder Executivo (Prefeitura). 

QUADRO 15 – SÍNTESE DAS ENTREVISTAS COM GESTORES DE PROCONS/MG: 
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PROCON DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
(CÂMARA MUNICIPAL) 

PROCON DE PODER EXECUTIVO 
(PREFEITURA) 

QUESTÃO 1 – APÊNDICE 1 
Que inovações ou benefícios foram incorporados à defesa do consumidor com a criação de 

Poder Legislativo? 

GESTOR A GESTOR 1 
Resposta: Em nosso município não tinha como 
defender o consumidor e a Câmara abraçou esta 
causa, sendo que o Poder Executivo não se 
importou; acho que Procon na Câmara favorece 
melhor à população, por questões de espaço e de 
disponibilização de pessoal. 

Resposta: Permitir a aproximação da 
defesa do consumidor aos legisladores 
municipais; mais um órgão para 
propagar a defesa do consumidor. 

GESTOR B GESTOR 2 
Resposta: O aumento no número de órgãos para 
atendimento ao consumidor e também a aceitação 
de alguns juristas sobre apossibilidadede 
implantação de processo administrativo no Procon 
Câmara. 
 

Resposta: Com a criação de Procon na 
Câmara Municipal, é possível orientar e 
educar os consumidores quanto a seus 
direitos, inclusive por meio de manuais 
e folhetos. 

GESTOR C GESTOR 3 
Resposta: A maior inovação é a divulgação da 
existência e atuação do órgão, pois o objetivo maior 
é demonstrar aos consumidores o poder do CDC, 
bem assim o do Procon; assim sendo, a procura é 
maior e, consequentemente, o índice de solução das 
demandas aumenta, o que acarretará uma 
credibilidade maior do órgão perante a população. 

Resposta: A facilidade que o 
consumidor passou a possuir no que 
tange aos seus direitos, pois muitas 
vezes eles os desconhecem.  

QUESTÃO 2 – APÊNDICE 1 
Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais, em nível 
estadual e em nível municipal, foi uma inovação no sistema de defesa do consumidor? 
Justifique sua resposta. 

GESTOR A GESTOR 1 
Resposta:Sim, não fosse a criação de Procon na 
Câmara, a Prefeitura não teria interesse em criar um 
Procon na cidade. 
 

Resposta:Sim. A iniciativa permite mais 
uma forma privilegiada do Poder 
Público na defesa do consumidor, 
atendendo os ditames do artigo 4º do 
CDC. 

GESTORB GESTOR 2 
Resposta:Sim, o importante é prestar ao consumidor 
a proteção nas relações de consumo; e com a 
implantação de Procon no Poder Legislativo abre-se 
mais uma opção ao cidadão, não ficando sob 
exclusiva iniciativa do Poder Executivo. 

Resposta:Sim, pois faz aumentar o 
número de atendimentos realizados na 
área de direito do consumidor, até 
mesmo em municípios pequenos, onde 
a Prefeitura não tem verba para instalar 
o Procon. 

GESTOR C GESTOR 3 
Resposta: Sim, pois de acordo com o nosso ordenamento 
jurídico cabe ao Poder Executivo a criação do Procon no 
município; entretanto, quando o Executivo não cumpre a 
legislação, fica a critério do Legislativo a implantação ou 
não do Procon, lembrando que a questão política, a 
vontade do legislador em criar o órgão cabe única e 
exclusivamente ao legislador; o Procon Legislativo é de 
suma importância, pois o objetivo maior é o bem do 
consumidor. 

Resposta: Sem dúvida, porque esse 
tipo de Procon não existia antes e 
entendo que a defesa do consumidor é 
dever do Estado, como um todo, não só 
do Poder Executivo, por isso o Procon 
Legislativo só veio melhorar a defesa 
do consumidor para o brasileiro. 
 

QUESTÃO 3 – APÊNDICE 1 
Que tipos de inovações o Procon de sua cidade adota para a melhoria da prestação de 
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serviços ao consumidor? 

GESTOR A GESTOR 1 
Resposta: Adotamos educação no tratamento com 
os consumidores; no primeiro momento ouvimos o 
consumidor e buscamos resolver sua reclamação 
por telefone; se não houver um acordo, marca-se a 
audiência. 

Resposta: Não temos inovado, porque 
a nossa estrutura não nos dá 
condições; quando finalizamos o 
processo e não há êxito, fazemos a 
atermação e já encaminhamos para o 
Juizado Especial, que funciona no 
mesmo prédio; acabamos por atender, 
de forma precária cidadãos de cidades 
vizinhas, dando informações e 
encaminhando ao Poder Judiciário; 
também fazemos parcerias com outros 
órgãos, por exemplo, com o Juizado 
Especial e, se necessário, com o 
Ministério Público. 

 
GESTOR B 

 
GESTOR 2 

Resposta: Por razões administrativas, o Procon 
Câmara tem conseguido inovações lentamente, a 
exemplo da implantação do SINDEC; em nosso 
município implantamos o atendimento eletrônico e 
educação para o consumo; espero que a nova 
legislatura dê mais apoio aos nossos trabalhos.  

Resposta: Parcerias com a Vigilância 
Sanitária para ajudar na fiscalização de 
produtos impróprios para o consumo, 
com o Procon Estadual, Receita 
Estadual e Delegacia de Polícia. 

GESTOR C GESTOR 3 
Resposta: Funcionamos todos os dias com 
atendimentos de todos os gêneros; as inovações 
são e sempre serão a educação consumerista e a 
divulgação dos direitos do consumidor nos meios de 
comunicação, que é o que fazemos. 

Resposta: A devida capacitação dos 
funcionários. 

QUESTÃO 4 – APÊNDICE 1 
Você inova na execução de suas atividades diárias? Como? 

GESTOR A GESTOR 1 

Resposta: Sim, com educação no tratamento com os 
consumidores e com as empresas. 

Resposta: Sim, inovo na medida em 
que efetuo parcerias com outros 
órgãos, como Vigilância Sanitária, 
Procon Estadual, Receita Estadual, 
Delegacia de Polícia. 

GESTOR B GESTOR 2 
Resposta: Mediante orientações jurídicas e palestras 
educativas. 

Resposta: Sim, faço contatos 
institucionais com CDL e Associação 
Comercial; no processo administrativo, 
usamos meios desburocratizados para 
solução de demandas: atendimento 
preliminar (telefones), Reclamação com 
audiência. 

GESTOR C GESTOR 3 
Resposta:Sim, com contato via fone para resolver o 
caso; se não resolver em seguida, notifico a 
empresa e marco audiência de conciliação; com 
êxito, arquiva-se; sem êxito, envio para o JESP. 

Resposta: Não muito, pois os 
atendimentos, em sua maioria, são 
feitos via atermação presencial. Na 
presença do consumidor, abre-se a 
CIP, ou dependendo do caso, tenta-se 
resolver o problema por telefone. 

QUESTÃO 5 – APÊNDICE1 
 
O Procon onde trabalha instaura Processo Administrativo e aplica sanção (multa)? Justifique. 
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GESTOR A GESTOR 1 
Resposta: Não, iniciamos o processo administrativo, 
mas não damos prosseguimento até o final, pois 
não há previsão legal especifica para que Procons 
de Poder Legislativo apliquem multas. 

Resposta: Não. Iniciamos o Processo 
Administrativo, mas não o finalizamos, 
porque o Procon é municipal. O Prefeito 
ainda não concorda com a cobrança de 
multa, apesar de já ter sido aprovada a 
lei para a cobrança. 

GESTOR B GESTOR 2 

 
Resposta: Não, por faltar competência legal. 

Resposta: Sim. Existe previsão legal para 
essa providência. Reclamações 
fundamentadas não solucionadas podem 
gerar autuações e multas aos fornecedores. 

 
GESTOR C 

 
GESTOR 3 

 
Resposta: Não, pois não está previsto em lei. 

Resposta: Ainda não. Aguarda para tal a 
implantação do SINDEC e capacitação 
efetiva de sua coordenadora. 
 

 
Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

Foi possível perceber, por meio das respostas às entrevistas mostradas no 

quadro 15, que tanto os gestores A, B, e C quanto os de Prefeitura afirmam ter 

havido vários benefícios com o surgimento do Procon de Câmara Municipal e 

que o próprio ente é uma inovação (respostas às perguntas 1 e 2). Alguns 

deles citaram aspectos na área da inovação que merecem ser destacados, 

como:o Procon na Câmara favorece a população, por questões de espaço e de 

disponibilização de pessoal (gestor A); permite a aproximação da defesa do 

consumidor aos legisladores municipais e é mais um órgão para propagar a 

defesa do consumidor (gestor 1); com a criação do Procon na Câmara é 

possível orientar e educar os consumidores quanto a seus direitos (gestor 2); 

facilidade dada ao consumidor para que conheça seus direitos (gestor 3); a 

maior inovação é a divulgação da existência e atuação do órgão (gestor c).  

 

Um dado interessante é que até mesmo os coordenadores de Órgãos de Poder 

Executivo afirmam que a defesa do consumidor foi valorizada e houve inovação 

com a criação de Procons no âmbito do Poder Legislativo. Para corroborar as 

respostas dos entrevistados sobre a primeira e segunda perguntas, Sarkar 

(2008) expõe que inovar é também a utilização de uma ideia já existente de 

forma nova e eficaz, não sendo necessário que o serviço seja completamente 

novo, e pelo visto, essa assertiva foi confirmada com a criação do Procon de 

Poder Legislativo. 
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Sobre as questões 3 e 4, para os dois grupos de coordenadores, a resposta 

mais comum sobre a inovação nas atividades funcionais diárias tanto do órgão, 

como de seu gestor, foi o bom atendimento, educação para o consumo e as 

parcerias com outros órgãos públicos, o que leva a perceber que tanto os 

gestores identificados por letras quanto os gestores identificados por números 

buscam eficiência na realização do trabalho e ao que parece, as duas 

modalidades de Procon alcançam seus objetivos.  

 

Acerca da última questão, as respostas do grupo identificado por números 

foram surpreendentes, pois apesar de o Procon de Prefeitura possuir 

legalmente o poder sancionatório, ou seja, de aplicar punições aos infratores 

do direito do consumidor, dos três gestores de Procon entrevistados, dois 

responderam que não o aplicam. Já os gestores identificados por letras 

reiteraram que o Procon onde trabalham não fiscaliza nem estabelece multas, 

por falta de competência legal, mas ainda assim o órgão é eficaz em suas 

atividades de mediação e conciliação.  

 

As respostas às questões 3, 4 e 5 remetem para a definição de inovação 

organizacional proposta pela OECD (1997), no sentido de que aquela pode se 

dar pela introdução de mudanças significativas nas técnicas de gestão e nas 

orientações estratégicas, o que in casu ocorreu. A situação também confirma a 

exposição de Almeida (2009) sobre as atribuições dos Procons (RT, 2.3.1). 

 

O quadro 16 descreve resumidamente a análise efetuada a partir das respostas 

dos gestores de Procons entrevistados: 

 

 

 

 

 

QUADRO 16 – RESUMO DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS GESTORES DE 

PROCON: 
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PROCONS DE PODER LEGISLATIVO 

 

PROCONS DE PODER EXECUTIVO 

 

 O PROCON LEGISLATIVO 

GERALMENTE DISPÕE DE MAIOR 

ESPAÇO E MAIOR QUANTIDADE 

DE PESSOAL PARA O SEU 

FUNCIONAMENTO; 

 EXISTÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA 

DEFENDER O CONSUMIDOR, 

MESMO EM CIDADES PEQUENAS; 

 MAIOR PROTEÇÃO DAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO; 

 MELHORIA NA PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO; 

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR; 

 APROXIMAÇÃO DA DEFESA DO 

CONSUMIDOR AOS 

LEGISLADORES MUNICIPAIS; 

 PARCERIAS COM OUTROS 

ÓRGÃOS PARA MAIOR 

QUALIDADE NO 

FUNCIONAMENTO. 

 

 FORMA PRIVILEGIADA DE O 

LEGISLATIVO ATUAR NA DEFESA DO 

CONSUMIDOR; 

 AUMENTO DO NÚMERO DE 

ATENDIMENTOS REALIZADOS NA 

ÁREA DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

NO BRASIL; 

 MAIOR CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 

QUE TRABALHA COM A DEFESA DO 

CONSUMIDOR; 

 MELHORIA NA PROMOÇÃO E 

ORIENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O 

CONSUMO; 

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR; 

 APROXIMAÇÃO DA DEFESA DO 

CONSUMIDOR AOS LEGISLADORES 

MUNICIPAIS 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

 

A seguir, serão analisadas as respostas do Gestor do Sistema Estadual de 

Defesa do Consumidor em Minas Gerais. 

 

5.4 Análise das Respostas do Gestor do SEDC/MG 

 

De forma consolidada, apresentam-se no Quadro 17, as opiniões, 

considerações e críticas do atual Gestor do Sistema Estadual de Defesa do 

Consumidor (SEDC), que também é o Coordenador do Procon Estadual, ao 

órgão de defesa do consumidor criado no âmbito do Poder Legislativo. 
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QUADRO 17 – RESUMO DA ENTREVISTA COM O GESTOR DO SEDC/MG: 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS – APÊNDICE 2 

 
1) O senhor considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais, 

em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no sistema de defesa do 
consumidor? Por quê? 

R.: Sim. O Procon criado no âmbito do Poder Legislativo já é uma realidade, 
especialmente em Minas Gerais, considerando que atualmente já existem órgãos 
dessa natureza em outros Estados da União. Isso se justifica porque o Brasil é 
um país atípico, com grandes carências estruturais, mas firmado 
democraticamente, especialmente com relação às instituições de direito. Apesar 
de entender que a criação dessa modalidade de órgão de defesa do consumidor 
foi ‘forçar’ a realidade e a interpretação da lei sobre a competência do Estado 
para garantir os direitos do consumidor, não sou contra a existência de tais entes. 
Não é por isso que não seja um fenômeno dotado de legalidade. Ao contrário. 
Sabe-se que direito é fato e na defesa de direitos, há toda a legitimidade para 
conseguir um espaço legal para esses Procons. E os fatos estão a mostrar que o 
Procon de Poder Legislativo já integra o sistema de defesa do consumidor, em 
todas as suas esferas. 

2) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios foi(oram) incorporado(s) à defesa do 
consumidor com a criação de Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais? 

R.: Acho que historicamente o Procon de Poder Legislativo, no caso o da ALMG 
foi quem atendeu efetivamente à primeira demanda da sociedade no que se 
refere às relações de consumo. Foi o referido órgão quem escancarou a porte do 
Poder Público ao cidadão para resolver os problemas relativos ao consumo. 
Desse ponto de vista, o Procon ALMG conseguiu dar visibilidade aos direitos do 
consumidor, o que fez com que o cidadão se apropriasse de seus direitos. E isso 
se estendeu a algumas Câmaras Municipais mineiras. 

3) Que novos processos são empregados na rotina de trabalho do Procon de Poder 
Executivo e no de Poder Legislativo para que haja cada vez mais uma maior 
efetividade na prestação de serviços ao consumidor? 

R.: O processo de proteção ao consumidor garantido pelo Procon de Poder 
Legislativo é ótimo, pois o serviço é feito de forma célere, virtual, eletrônica. E 
essa eficiência deve ser refletida também no processo sancionatório de outros 
órgãos de defesa do consumidor, que deveriam seguir esse exemplo, já, que o 
Poder Legislativo não possui competência legal para o processo sancionatório. 
Esse processo precisa ter a mesma celeridade do processo conciliatório, que é 
ótimo em nível do Poder Legislativo e isso inclui o Procon ALMG e os de 
Câmaras Municipais. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o processo 
sancionatório é tão moroso que não tem resultado prático, o que pode ser 
mudado. Veja-se, por exemplo, o setor de trânsito: a aplicação da sanção 
funciona. A autuação de trânsito oportuniza contraditório e ampla defesa, de 
forma rápida e com resultado prático. Por que os órgãos de defesa do 
consumidor, inclusive, o Procon Estadual, não fazem o mesmo? É uma questão 
para se refletir e buscar mudanças nesse sentido. Se as matérias de competência 
da União não estão funcionando, e a maior competência de regulação e controle 
está com a União, haja vista as agências reguladoras (água, energia elétrica, 
telefonia...), há que se fazer algo. E muito menos atua a SENACON, que poderia 
ser mais efetiva para regular, controlar e fiscalizar, e não o faz. O certo é que os 
fiscais no Brasil não estão capacitados, em regra, para exercer bem a atividade 
de fiscalização (falta de capacidade técnica, falta de pessoal, etc). Portanto, 
reitero, se as Câmaras, as Assembleias, e até mesmo o Congresso Nacional, 
diante dessa lacuna do Poder Executivo, estão a tomar sobre si a 
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responsabilidade de garantir a defesa do consumidor - e isso inclui 
responsabilizar o Poder Executivo por sua omissão - entendo esse fenômeno 
como algo muito bom.  

4) Como o senhor vê a atuação e efetividade do Procon de Câmara Municipal diante da 
impossibilidade deste em promover autuações (multas)? 

R.: Vejo que as Câmaras e o Poder Legislativo como um todo estão a assumir a 
defesa do consumidor, diante da fragilidade do Poder Executivo nessa área. E 
têm assumido bem esse papel, com grande sucesso no processo conciliatório, 
que é realizado de forma célere e com resultado prático. Acredito que seja 
necessário, uma reforma na Constituição Federal e também na Constituição 
Estadual para atribuir ao Procon criado no âmbito do Poder Legislativo, a função 
de controle e regulação que é típico do Poder de Polícia, e este Poder é inerente 
ao Poder Executivo, da forma como a nossa Constituição está prescreve 
atualmente. O Brasil é um país atípico, com grandes carências, como já disse. As 
instituições de direito são frágeis, como moradia, saneamento básico, saúde, e a 
própria defesa do consumidor É preciso formular uma política nacional de defesa 
do consumidor. Portanto, não vejo a referência federal e estadual sobre essa 
questão como um impedimento absoluto à atuação de órgãos de Poder 
Legislativo nessa área. O direito não é absoluto, mas nem tanto relativo também. 
Se os fatos estão a mostrar que o Poder Legislativo deva assumir esse diálogo 
com o cidadão, acho que é válido. E o Poder Legislativo já assume o papel 
conciliatório, e bem. Contudo, acredito na possibilidade de a legislação ser 
alterada para dar aos Procons de Poder Legislativo o poder de regular e 
controlar, que é típico do Poder Executivo. A iniciativa de proposta de modificação 
constitucional para esse fim, ao meu ver, poderia partir do Poder Legislativo, mas 
poderia também ser uma iniciativa do Poder Executivo. Não sou contra tal 
modificação constitucional para garantir o poder de regulação e controle a outros 
Poderes. Direito é fato, repito, e na defesa de direitos, há toda legitimidade para 
conseguir um espaço legal para a atuação do Poder Legislativo no controle e 
regulação da defesa do consumidor. 

5) Como o senhor vê as parcerias que os Procons de Poder Legislativo efetuam com 
outros órgãos públicos e entidades privadas? Tais parcerias beneficiam ou prejudicam 
as atividades de tais Procons, em sua opinião? 

R.: Vejo que é válido, inovador, e acho que toda parceria é bem vinda. A 
integração entre os órgãos que estão, de alguma forma, ligados à defesa do 
consumidor é necessária e só vem acrescentar efetividade à atuação nessa área. 

6) O senhor considera o Procon de Poder Legislativo de município como Procon 
Municipal? Justifique.  

R.: A despeito de entender que o Procon de Poder Legislativo é uma entidade 
civil de defesa do consumidor, por lhe faltar o poder de controle e regulação, 
como já disse, vejo-o como integrante do Sistema e como um Procon municipal.  

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 
 

Na entrevista realizada com o gestor do Sistema Estadual de Defesa do 

Consumidor, foram identificadas algumas críticas e sugestões à atuação do 

Poder Legislativo na defesa do consumidor que contribuíram para validar a 

pesquisa e como sugestão para estudos futuros na área.  O entrevistado 

acredita que o sistema citado ganhou efetividade com a existência de Procons 
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Legislativos no nível do processo conciliatório, mas deixou bem claro que falta 

a tais órgãos o poder sancionatório. Assim, ele sugere que o Poder Legislativo 

envide esforços para uma reforma constitucional, no plano da União e do 

Estado, que garanta o poder sancionatório aos órgãos de defesa do 

consumidor criados no âmbito do Poder Legislativo. O entrevistado também 

afirma que o Procon de Poder Legislativo é uma entidade civil de defesa do 

consumidor, conforme a classificação apresentada por Almeida (2009), que 

está descrita no item 2.3.1 deste trabalho. Um ponto positivo destacado pelo 

entrevistado é a divulgação e visibilidade que os Procons dessa natureza 

trouxeram ao direito do consumidor, levando o cidadão a saber mais sobre o 

tema e, consequentemente, a empoderar-se de seus direitos. 

 

O quadro 18 demonstra resumidamente a análise das respostas do gestor do 

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que também é o Coordenador do 

Procon Estadual. 

 

QUADRO 18 – RESUMO DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO GESTOR DO SEDC/MG: 

 

CRÍTICAS À EXISTÊNCIA DO PROCON DE PODER LEGISLATIVO: 

  O ÓRGÃO NÃO POSSUI PODER SANCIONATÓRIO; 

  JURIDICAMENTE, NÃO DEVERIA SER CLASSIFICADO COMO PROCON, MASCOMO 

ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

VANTAGENS DO PROCON DE PODER LEGISLATIVO: 

  EXCELÊNCIA NO EXERCÍCIO DO PODER CONCILIATÓRIO; 

  VISIBILIDADE E DIVULGAÇÃO QUE TAL ÓRGÃO TROUXE AO DIREITO DOCONSUMIDOR. 

SUGESTÃO PARA OS GESTORES DE PROCON DE PODER LEGISLATIVO: 

 UNIR ESFORÇOS PARA UMA REFORMA CONSTITUCIONAL NO PLANO DA UNIÃO E 

DOESTADO QUE GARANTA O PODER SANCIONATÓRIO AOÓRGÃO. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013. 

 

 

5.5 Análise Comparativa das Respostas do Idealizador e do Coordenador 

do Procon Assembleia de Minas Gerais: 
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Nesta fase do trabalho, houve a gravação de uma entrevista, com o idealizador 

do Procon Assembleia (entrevistado 1) e, posteriormente, com o Coordenador 

do referido Órgão (entrevistado 2), cujas respostas foram analisadas após sua 

transcrição. 

 

A questão nº. 3 (APÊNDICE 2) não foi apresentada ao idealizador do Procon 

Assembleia, pois ela se refere às inovações nas atividades do Procon e o 

referido entrevistado não trabalha em órgão dessa natureza. O respondente é 

Advogado militante na defesa do consumidor e político, tendo sido, por vários 

mandatos, Deputado Estadual por Minas Gerais; e recentemente foi eleito 

como Vice-Prefeito de Belo Horizonte (gestão 2013-2016). 

 

Acerca da pergunta nº. 1 (APÊNDICE 2), que aborda a questão de o Procon 

Legislativo constituir-se ou não em uma inovação no sistema de defesa do 

consumidor, o entrevistado 1 deu a seguinte resposta: 

 

Sem dúvida é uma inovação. E ela começou a ser pensada em 1989. Nessa época havia 
uma preocupação com o destino do Procon Estadual, ocasião em que eu era Assessor 
do Professor Anastasia como funcionário de carreira da Assembleia Legislativa. Após 
estudos e análises, resolveu-se que seria bom que o Procon Estadual passasse a 
integrar a estrutura do Ministério Público. Contudo, o MP não tinha a vocação para atuar 
junto ao público. Havia uma lacuna nessa área, a despeito de já existir em Belo 
Horizonte o Procon Municipal que atuava muito bem. Entretanto, a cidade estava 
crescendo e só o Procon existente não conseguiria atender a demanda. Assim, 
novamente após análises e estudos sobre o tema, chegou-se à conclusão de que a 
defesa do consumidor era um dever do Estado como um todo, incluindo seus três 
Poderes, e que não haveria impedimento legal em criar Procons no âmbito do Poder 
Legislativo. Entendeu-se que a nomenclatura Procon era uma sigla que poderia ser 
usada para qualquer ente que defendesse os interesses do consumidor. Foi então criado 
o Procon Assembleia em 1997. Além disse, a ALMG possuía condições para tal, pois 
possuía espaço físico, gráfica própria, servidores disponíveis, etc. Essa foi a ideia tanto 
no plano estadual quanto nas Câmaras Municipais. O administrador público, em regra, 
possui uma visão equivocada quando manifesta temor de criar Procon em sua cidade, 
por medo de se indispor com os empresários locais. A maioria das demandas do Procon 
não são de interesse local, mas sim em um nível maior: telefonia, serviços financeiros e 
bancários, dentre outros. Portanto, não há impedimento legal para criar Procon em 
Câmara.  

 

 

Já o entrevistado 2,para a mesma pergunta, respondeu: 

 

Sim. Todos os Procons municipais existentes em Minas Gerais até 1997 eram do Poder 
Executivo Municipal. Com a criação do Procon Assembleia em 1997, algumas Câmaras 
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Municipais ficaram "curiosas" com esse novo modelo e resolveram criar o Procon na 
estrutura do legislativo Municipal. Foi o caso de Unaí, cujo Procon-Câmara foi criado em 
setembro de 2001, ou seja, foi o primeiro Procon-Câmara do Estado de Minas Gerais. A 
partir daí iniciou-se um trabalho de criar Procons-Câmara onde o Executivo Municipal 
não podia criar por questões orçamentárias ou políticas. Foi assim, de fato, uma 
inovação, que teve por objetivo principal a proteção estatal do cidadão enquanto 
consumidor. 
 

No que tange indagação nº.2 (APÊNDICE 2), sobre as inovações ou benefícios 

incorporados à defesa do consumidor com a criação de Procon de Poder 

Legislativo em Minas Gerais, eis a resposta do idealizador do Procon 

Assembleia: 

 

Uma das inovações é a boa estrutura dos Procons Legislativos. No caso do Procon 
ALMG, o sucesso do órgão se deve à sua equipe e à sua ótima estrutura. Também há 
vontade política em manter o órgão funcionando bem, já que os consumidores acreditam 
no Procon, sem questionar onde ele está instalado. A instalação de Procon em 
Assembleias e Câmaras deu maior credibilidade ao Poder Legislativo, que andava 
desacreditado em razão de seu histórico de corrupção e distanciamento das causas 
populares. Um Procon em sua estrutura traz uma boa imagem para o Poder Legislativo. 

 

Para a mesma questão, o Coordenador do Procon ALMG, deu a seguinte 

resposta: 

 

O maior benefício foi a criação de um órgão de defesa do consumidor para atender ao 
direito básico do consumidor de acesso ao órgão administrativo, assegurando ao mesmo 
a proteção técnica e jurídica. (CDC, artigo 6º, VII). Onde não havia nenhum órgão de 
defesa do consumidor, passou a haver, com a criação do Procon no âmbito do Poder 
Legislativo. 

 

 

Quanto aos novos processos são empregados na rotina de trabalho do Procon 

de Poder Executivo e no de Poder Legislativo (pergunta 3 – APÊNDICE 2), o 

Coordenador do Procon Assembleia, esclareceu:  

 

Os Procons (Executivo e Legislativo) se submetem ao disposto no Decreto Federal 
2.181/97 para a instauração de seus processos administrativos. Contudo, criaram, por 
via de parceria com os fornecedores, bons mecanismos de otimização e agilização da 
solução das demandas através de contato telefônico ou por e-mail. São os chamados 
"Hot Line" com os Procons. Por esses canais, a demanda pode ser resolvida em até 10 
dias úteis. Operadoras de telefonia, bancos e grandes magazines já possuem esses 
canais com os Procons. Com certeza esses contatos dão maior efetividade à resolução 
das demandas. 
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No que se refere à atuação e efetividade do Procon de Câmara Municipal 

diante da impossibilidade do órgão em promover autuações (multas) – questão 

nº 4 – APÊNDICE 2 -, o idealizador do Procon ALMG, discorreu: 

 
Acho que já é pacífico que os Procon existentes, independentemente de sua origem, 
gozam da credibilidade popular, pois para o povo não importa se o órgão é da Prefeitura, 
da Câmara ou do MP, ou se pode ou não aplicar multas. Inclusive no começo, houve 
questionamentos se o MP poderia ter Procons em sua estrutura e se chegou à 
conclusão que sim. Aqui em Minas há Procons nas Prefeituras, nas Assembleias e 
Câmaras e no MP e todos funcionam bem, sendo que este último atende somente aos 
direitos coletivos do consumidor. Repito que a sigla Procon é muito forte junto à 
população, seja ele de Executivo ou de Legislativo: vai depender muito de como é 
conduzido. No caso do Procon de Câmara, quando a Casa da autonomia ao órgão, sem 
ingerência política, ele funciona muito bem. A credibilidade popular é atribuída à vontade 
política e à autonomia do órgão. 

 

Acerca da mesma pergunta, o entrevistado 2 disse: 

 

De fato os Procons de Legislativo, dentre eles o de Câmara Municipal, não possuem o 
Poder de Polícia Administrativo, o que os impossibilita de instaurar o devido processo 
administrativo (previsto no Decreto 2.181/97) com a aplicação das sanções 
administrativas, inclusive a multa. Todavia, nada impede que o Procon do Legislativo 
faça uma representação ao Ministério Público (Promotor de Justiça da Comarca) para 
que ele tome as devidas providências de fiscalização e aplicação de sanções. Esse tipo 
de parceria entre o Procon do Legislativo e o Ministério Público torna efetiva a atuação 
do órgão. Além disso, nem o consumidor nem as empresas reclamadas questionam se o 
Procon possui ou não Poder de Polícia, porque a sigla Procon é muito forte e gera 
credibilidade. E ainda é bom ressaltar que a maioria dos Procons de Prefeitura também 
não exercita sua prerrogativa de instauração de processo administrativo, e tanto estes 
quanto os Procons de Poder Legislativo obtêm efetividade em suas ações. Tal 
efetividade pode ser atribuída, em grande parte, às parcerias que tais órgãos possuem 
com outros entes com poderes de investigação e aplicação de penalidades, a exemplo 
da Delegacia de Polícia das Relações de Consumo.  

 

 

À indagação que trata das parcerias que os Procons de Poder Legislativo 

efetuam com outros órgãos públicos e entidades privadas (pergunta 5 – 

APÊNDICE 2), o entrevistado 1 opinou: 

 
Acredito que não há como o Procon funcionar bem sem as parcerias. Nunca fui favorável 
aos Procons autuarem, mas sim a atuarem. Autuação é um procedimento demorado e 
muitas vezes sem resultado prático. É claro que quando ocorre infração de consumo 
mais grave, é bom que se dê ciência ao MP, para que ele aplique as sanções. A falta de 
condições para aplicar multas, nem de longe atrapalha a atuação do órgão. Nenhum 
Procon vai ter a sua imagem arranhada por não aplicar multas. Pelo contrário, a 
autuação requer uma estrutura complexa que não ajuda em nada na efetividade do 
órgão. 

 

O Coordenador do Procon ALMG, declarou: 
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É bom lembrar que existe o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC, 
coordenado pelo Procon Estadual. Fazem parte desse Sistema os Procons Municipais 
(Executivo e Legislativo), o Procon Assembleia, a Defensoria Pública, as Promotorias de 
Justiça de Defesa do Consumidor e as entidades civis de defesa do consumidor. Para 
que o Sistema funcione, é de suma importância estabelecer as parcerias, os Termos de 
Cooperação Técnica entre os órgãos e as ações conjuntas e coordenadas em prol da 
defesa do consumidor.  

 

Por fim, quanto ao Procon de Poder Legislativo poder ser considerado ou não 

um Procon Municipal (pergunta 5 – APÊNDICE 2), o entrevistado 1 respondeu: 

 
Eu acho que o Procon de Câmara é sim um Procon que se integra na nomenclatura de 
Procon Municipal, apesar de que há quem pense o contrário e faça críticas nesse 
sentido. Eu conheço essas críticas desde 1997, quando o embrião do Procon 
Assembleia com sua estrutura atual foi criado. Muitas vezes, elas partem de pessoas 
que nunca estiveram à frente do atendimento ao público de um Procon. É bom 
considerarmos que há muitos Prefeitos que não querem criar Procons, seja por 
desconhecimento jurídico, seja por falta de verbas. Não se pode obrigá-los. Ora, assim é 
melhor que haja Procons nas Câmaras Municipais, garantindo assim a defesa do 
consumidor, do que não haver nenhum órgão dessa natureza na cidade. E se a Câmara 
é municipal, o Procon por ela criado também é um Procon Municipal. 

 

Para a mesma questão, o Coordenador do Procon ALMG, opinou: 
 

O Procon-Câmara é um Procon e é o Procon do Município onde foi criado. Por quê? Ora, 
porque ele foi criado por lei (Resolução). Não existia no Município um outro órgão de 
defesa do consumidor. É um órgão publico. A função de fiscalização (que não é inerente 
do Poder Legislativo) pode ser feita através de parceria com a Prefeitura (fiscais de 
posturas) ou com o Ministério Público. Estado não é sinônimo de Poder Executivo. O 
Estado (lato sensu)  possui os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (exceto o 
Município). A administração pública é exercida por qualquer um dos poderes 
constituídos, dentre eles, o Legislativo. 

 

Ainda que não constasse do roteiro de entrevista, o Coordenador epigrafado 
acrescentou às suas respostas: 
 

Tanto Minas Gerais, como todo o Brasil possuem demanda reprimida na área de defesa 
do consumidor. Considerando que as Câmaras Municipais recebem o repasse mensal 
do Poder Executivo para suas despesas, conforme determina a legislação afim; 
considerando ainda que esses valores nem sempre sejam usados em sua integralidade 
e que se não o forem devem ser devolvidos à Prefeitura; levando em conta também que 
o Poder Legislativo deve prestar serviços de interesse público e que a defesa do 
consumidor é claramente uma prestação de serviços de relevante importância, nada 
melhor do que a possibilidade inovadora de criar Procon em Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais. A ideia é tão boa que foi recentemente copiada por outros Estados, 
pois depois de Minas Gerais, já existem órgãos de defesa consumerista nas 
Assembleias Legislativas do Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e há estudos para 
criar essa modalidade de Procon nos Estados da Bahia e Paraíba.  
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Nas respostas, tanto do Idealizador quanto do Coordenador do Procon 

Assembleia, alguns pontos devem ser destacados, pois se relacionam 

diretamente com os objetivos específicos da pesquisa, quais sejam: O Procon 

de Poder Legislativo municipal é uma inovação, mesmo atuando em uma área 

de serviço público já existente no Brasil, pois, na visão de Dávila, Epstein e 

Shelton (2007), muitos estudiosos trabalham com a falsa ideia de que a 

inovação trata sempre de fazer algo novo, mas inovar pode ser também fazer 

de forma nova e melhor algo que já era executado, ou mesmo fazer uma 

mistura entre o velho e o novo.   

 

O quadro 19demonstra resumida e comparativamente a análise das respostas 

do idealizador e do coordenador do Procon/ALMG. 

 

QUADRO 19 – RESUMO DA ANÁLISE COMPARATIVA DAS RESPOSTAS DO 

IDEALIZADORE DO COORDENADOR DO PROCON/ALMG: 

 

IDEALIZADOR DO PROCO/ALMG COORDENADOR DO PROCON/ALMG 

 É UMA INOVAÇÃO PIONEIRA DE 

MINAS GERAIS; 

 A SIGLA PROCON PODE SER USADA 

PARA QUALQUER ENTE QUE 

DEFENDA OS INTERESSES DO 

CONSUMIDOR; 

 NÃO HÁ IMPEDIMENTO LEGAL PARA 

CRIAR PROCON EM CÂMARA 

MUNICIPAL; 

 PROCON DE PODER LEGISLATIVO 

POSSUI UMA BOA ESTRUTURA DE 

FUNCIONAMENTO E O DE CÂMARA 

CONTA COM UMA EQUIPE QUE 

GERALMENTE É TREINADA PELO 

PROCON/ALMG; 

O PROCON DEU MAIOR CREDIBILIDADE AO 

PODER LEGISLATIVO. 

É UMA INOVAÇÃO PIONEIRA DE MINAS GERAIS; 

 POSSUI EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO A 

PÚBLICO; 

 HÁ EFETIVIDADE EM SUAS AÇÕES; 

 NÃO HÁ IMPEDIMENTO LEGAL PARA CRIAR 

PROCON EM CÂMARA MUNICIPAL; 

  É UM ÓRGÃO QUE GOZA DO RESPEITO E DA 

CONFIANÇA DO CIDADÃO; 

 O PODER SANCIONATÓRIO PODE SER 

EXERCIDO MEDIANTE AS PARCERIAS QUE O 

ÓRGÃO FIRMA COM OUTROS ENTES QUE 

DETÊM TAL PODER. 

 HÁ GRANDE DEMANDAEM TODO O BRASIL PARA 

A CRIAÇÃO DE PROCONS, SEJAM ELES DO 

EXECUTIVO OU DO LEGISLATIVO; 

O PODER LEGISLATIVO POSSUI CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA SUSTENTAR O PROCON. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta dissertação teve o objetivo de identificar as inovações incorporadas à 

defesa do consumidor no Brasil com a criação do Procon de Poder Legislativo 

em Minas Gerais. 

 

Para que esse objetivo fosse alcançado, realizou-se uma ampla pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, além de um estudo de caso, cuja 

unidade de análise foi o Procon da Câmara Municipal de Lagoa Santa.  Dentre 

os autores tomados como referência para a análise e aplicabilidade da 

inovação no esquema de criação e funcionamento do Procon Legislativo 

municipal, destacam-se: Schumpeter (1996), Bessant e Tidd (2009) e Barbosa 

(2007); em relação à classificação das funções (atribuições) do Procon de 

Poder Legislativo à luz dos conceitos de inovação: Vasconcellos e Marx (2011), 

Trosa (2001), Almeida (2009) e Garcia (2012); e, em relação à avaliação das 

possíveis alterações das funções do Procon de Poder Legislativo municipal 

diante de realidades específicas relacionadas à inovação: Drucker (1987), 

Osborne e Gaebler (2007), Andrade (2009), Rêgo (2007) e Almeida (2009). 

 

Os resultados mais relevantes, no que tange ao Procon de Poder Legislativo, 

em nível estadual e municipal foram os seguintes:  

 

a) A criação dessa modalidade de órgão é uma inovaçãono serviço público 

e na organização “Procon”, incorporada juridicamente ao sistema de 

defesa do consumidor brasileiro.  

 

b) É considerado tão eficiente quanto o Procon criado no âmbito do Poder 

Executivo e, sob alguns aspectos, como a infraestrutura para seu 

funcionamento, é até mais efetivo. 

 
c) Para o consumidor não importa se o órgão é do Poder Legislativo ou do 

Executivo; o que interessa é a existência de um Procon na localidade 

onde reside e que este lhe preste um bom atendimento. 
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d) Seus usuários e as empresas reclamadas não se preocupam se ele 

possui ou não o poder sancionatório; a pesquisa mostrou que esse 

fenômeno é atribuído ao grau de confiança que o cidadão brasileiro 

deposita na sigla Procon. 

 
e) Sua eficiência é decorrente, em grande parte, das várias parcerias que 

firma com outros entes detentores do poder sancionatório e elas são 

consideradas uma inovação em seu funcionamento. 

 
f) Inova em seu processo de entrega do produto (serviço de defesa do 

consumidor) ao encarregar-se de encaminhar expedientes aos órgãos 

que possuem o poder de aplicar sanções, na medida em que requer 

providências para coibir possível ocorrência de ausências das empresas 

notificadas, bem como para evitar infrações contra as relações de 

consumo. 

 
g) Exercita bem o poder conciliatório, fenômeno que pôde ser comprovado 

na unidade pesquisada (Procon/LS), que possui um alto índice de casos 

resolvidos imediatamente e de acordos em audiência superior a 

sessenta e cinco por cento/mês. 

 
h) A despeito de haver opiniões contrárias, tem sido considerado como 

Procon Municipal para a maioria dos atores da defesa do consumidor, 

tanto que está integrando a lista de Procons Municipais do SEDC/MG 

(ANEXO E). 

 
i) O Procon/LS contrata estagiários a partir do 5º período de estudos, ou 

seja, com maior conhecimento jurídico, o que reflete no bom resultado 

de suas atividades. 

 

j) A Coordenação do Procon/LS proporciona treinamentos periódicos de 

aperfeiçoamento na área de atendimento a público e de direito do 

consumidor, o que colabora para um atendimento célere, efetivo e 

cortês; esses fatores são considerados inovadores na prestação de 
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serviços ao consumidor, já que o serviço público no Brasil, em regra, é 

moroso e de má qualidade . 

 
k) A unidade observada efetua outros serviços ao consumidor, como 

pesquisa atualizada de preçosde produtos e serviços, orientação jurídica 

e educação para o consumo, respectivamente, em programa de rádio 

comunitária e em jornal local, bem como ministração periódica de 

palestras nas escolas da cidade de Lagoa Santa. Tais aspectos 

garantem uma visão positiva do trabalho do órgão por parte do cidadão. 

 
l)  A infraestrutura do Procon/LS é capaz de proporcionar uma boa 

acolhida ao consumidor, pois conta com equipamentos em ótimo estado 

de conservação, boas salas de audiência e de atendimento e uma 

recepção confortável (item 4.1.2, figuras 1 a 10). 

 
m) A integração do Procon/LS com outros setores da Casa Legislativa onde 

se situa, torna-o mais eficaz. 

 
n) A existência de Procon em Câmara Municipal permite que o cidadão 

efetue denúncias e reclamações de outras naturezas, que não apenas 

as de cunho consumerista, em um só local, já que a Câmara é lugar 

propício para denúncias e queixas da população.  

 
o) Permite a aproximação da defesa do consumidor aos legisladores 

municipais e aos próprios usuários do serviço. 

 
p) A criação de Procon em Câmara Municipal contribui para aumentar o 

número de atendimentos realizados na área de direito do consumidor 

em todo o sistema nacional. 

 
q) As críticas à sua criação perpassam pela ausência do poder 

sancionatório do órgão. Contudo, a questão mais intrigante detectada no 

trabalho foi que apesar de os atores do direito do consumidor apontarem 

a ausência do poder sancionatório como uma dificuldade de atuação 

mais efetiva do Procon, esse aspecto não foi aventado pelos usuários 
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entrevistados, nem tampouco pelos servidores, ainda que a amostra 

tenha sido pequena. 

 
 

A partir da análise dos resultados, outras conclusões genéricas merecem 

destaque: 

 

a) O cidadão anseia por Procons acessíveis que promovam atuação na 

defesa consumerista e não autuação. 

 

b) Minas Gerais possui 853 municípios e só conta com 118 (cento e 

dezoito)Procons, sendo 105 (cento e cinco) de Poder Executivo 

(Prefeitura) e 13 (treze) de Câmara Municipal. Portanto, a demanda do 

Estado é enorme para a criação de órgãos de defesa do consumidor, 

sejam eles do Executivo ou do Legislativo (dados o Procon/ALMG, 

2013). 

 

c) A maioria dos Procons de Poder Executivo (Prefeitura) em Minas Gerais 

não exerce o poder sancionatório. 

 
d) No Brasil, o poder sancionatório, quando aplicado pelos órgãos que o 

detêm, é executado de forma tímida e sem efetividade. 

 
e) A lacuna de autoridade para o exercício do poder sancionatório por parte 

do Procon Legislativo pode ser suprida por Convênio com a Prefeitura 

do Município, a fim de que esta, através de fiscais de posturas ou de 

vigilância sanitária, efetue a fiscalização e a autuação da área 

consumerista. 

 

f) Uma das justificativas que o Poder Executivo municipal expõe à 

sociedade para sua omissão em garantir a defesa do consumidor é a 

falta de verba para esse fim, o que não ocorre com o Poder Legislativo, 

que possui condições financeiras favoráveis para criar e sustentar um 

Procon. A estrutura do órgão estudo de caso comprova essa assertiva. 



118 
 

 

 
g) Os estudos comprovaram que as Câmaras Municipais recebem 

mensalmente 7% da Receita Corrente Líquida do Município, nos termos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Se o repasse mensal não for 

integralmente exaurido, os valores excedentes devem ser devolvidos ao 

Poder Executivo ao final do Exercício. Portanto, ao contrário das 

Prefeituras, cujos gestores, em regra, alegam não criarem Procon por 

falta de dotação orçamentária para esse fim, no que se refere às 

Câmaras Municipais, esse problema não existe, pois, não raro, sobejam 

receitas que necessitam de uma destinação de interesse público. Nada 

impede que esse excedente seja utilizado para instituição e sustento de 

um órgão de defesa do consumidor, cuja existência no município é de 

enorme interesse popular. 

 
h) A criação e o funcionamento de Procon em Câmara Municipal não ferem 

o princípio constitucional da legalidade, pois a Carta Magna determina 

que a defesa do consumidor deve ser garantida pelo Estado. A 

conceituação jurídica de “Estado” engloba os três Poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário). Assim, o Poder Legislativo também pode 

garanti-la. Além do mais, o órgão criado no âmbito das Câmaras 

Municipais nasce por via de norma (Resolução), bem como o seu 

Regimento Interno (ANEXOS C e D). O próprio Tribunal de Contas de 

Minas Gerais emitiu parecer conclusivo sobre a legalidade do Procon 

Legislativo (p. 57 e 58). 

 
i) A ideia pioneira do Estado de Minas Gerais de criar Procon em 

Assembleia Legislativa, ganhou adeptos, pois órgãos dessa natureza 

foram posteriormente instituídos também nos Estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Roraima, com estudos em andamento para criá-los 

na Bahia e Paraíba.  

 

j) A sociedade e os dirigentes de Procon de Poder Legislativo precisam 

envidar esforços para uma reforma constitucional, tanto no nível federal 
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quanto estadual, que atribua a tais órgãos a competência para 

exercerem o poder sancionatório (Poder de Polícia Administrativo). 

 
O quadro 20 mostra um resumo dos principais aspectos observados na 

pesquisa, no que tange às inovações incorporadas ao sistema de defesa do 

consumidor com a criação dos Procons de Poder Legislativo, especialmente os 

de Câmara Municipal. 

 

QUADRO 20 - RESUMO DAS INOVAÇÕES OBSERVADAS NA PESQUISA – 

PROCON LEGISLATIVO 

 

Inovação no Serviço Público: 

 Aproximação da defesa do consumidor ao cidadão com a instalação de 

Procon em Assembleia Legislativa e em Câmara Municipal, facilitando o acesso ao 

serviço. 

Inovação Organizacional: 

 Criação do Procon de Poder Legislativo em nível municipal. 

Inovação em Processo: 

 

 Rapidez na resolução das Reclamações, mediante desburocratização do 

procedimento; 

 Ênfase na Conciliação entre as partes (poder conciliatório); 

 Serviço integrado com outros setores da Câmara Municipal. 

 Estabelecimento de parcerias para aplicação do poder de polícia (poder 

sancionatório); 

 Cortesia e celeridade no atendimento; 

 Qualificação e aperfeiçoamento constante de pessoal. 

 

 

Inovação em Produto: 
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 Treinamento constante de pessoal objetivando celeridade, cortesia e 

efetividade no atendimento a público; 

 Divulgação de preços de produtos ao consumidor; 

 Cursos gratuitos nas escolas e empresas em Educação para o Consumo; 

 Distribuição gratuita de Códigos de Defesa do Consumidor e panfletos 

educativos à população. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013 

 

 

Limitações da Pesquisa 

 

A análise de uma modalidade de órgão de defesa do consumidor relativamente 

recente (Procon ALMG, em 2001; Procon da Câmara Municipal de Lagoa 

Santa, em 2010) foi uma das limitações deste trabalho. 

 

Acresce que as percepções analisadas provieram de coordenadores de 

Procons em Minas Gerais apenas, bem como de consumidores e servidores do 

órgão estudo de caso somente, o que gerou um resultado com maior foco em 

aspectos vinculados aos órgãos de defesa do consumidor mineiros, 

especificamente àqueles existentes no âmbito do Poder Legislativo municipal. 

 

Assim, os resultados aqui apresentados são válidos, principalmente, para o 

sistema de defesa do consumidor de Minas Gerais e só como contribuição 

complementar poderão ser aplicados às demandas dos demais Estados da 

Federação brasileira. 

 

Por fim, a pesquisa de campo foi mais focada nos gestores de Procon 

Legislativo, e especialmente em órgãos dessa natureza instalados em Câmara 

Municipal, o que pode ter refletido certezas que são mais intensas no âmbito de 

tais unidades. 

 

 

Contribuições da Pesquisa 
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Esta dissertação traz contribuições para a comunidade acadêmica e científica, 

na medida em que oferece informações e dados antes inexistentes sobre a 

legalidade, funcionamento, inovações e formas de disseminação de Procon em 

Câmaras Municipais. 

 

Contribui, ainda, para a instituição pesquisada, uma vez que trouxe à baila 

novos elementos de debate sobre possíveis alterações das funções do Procon 

de Poder Legislativo municipal diante de realidades específicas relacionadas à 

inovação, como por exemplo, atribuir o poder sancionatório a órgão dessa 

natureza.  

 

Para a pesquisadora, possibilitou o conhecimento mais profundo sobre as 

nuances e peculiaridades do Procon criado no âmbito do Poder Legislativo 

municipal, o que certamente contribuirá para que se possa prestar consultoria 

sobre o assunto, visando à instalação de Procon legislativo em outras cidades 

de Minas Gerais, e até mesmo em outros Estados. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

Em pesquisas futuras, os dados obtidos nesta dissertação podem ser 

aprimorados.  

 

Sugerem-se estudos nas seguintes áreas: análise comparativa das dificuldades 

e soluções em comum vivenciadas pelos Procons de ambos os Poderes; visão 

do empresário/fornecedor de produtos e/ou serviços sobre a criaçãode Procons 

Legislativos; análise do funcionamento de Procons Legislativos de outras 

localidades mineiras e de outros Estados;apresentação de soluções para 

atribuir o poder sancionatório ao Procon de Poder Legislativo. É de 

fundamental importância proceder também a avaliações contínuas no âmbito 

da defesa do consumidor, com vistas ao aprimoramento de tal sistema no 

Brasil. 
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E, por fim, seria interessante também efetuar futuramente uma análise sobre a 

natureza jurídica do Procon de Poder Legislativo. 

 

O quadro 21fecha este trabalho, mostrando de forma resumida as limitações da 

pesquisa, as contribuições da dissertação em vários níveis e as sugestões para 

futuros estudos relacionados ao tema. 

 
QUADRO 21 – RESUMO DAS LIMITAÇÕES,CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS 

FUTUROS SOBRE O TEMA DA DISSERTAÇÃO 
LIMITAÇÕES DA 
PESQUISA 

CONTRIBUIÇÕES 
DA PESQUISA 

SUGESTÕES PARA 
ESTUDOS FUTUROS 

 
 Modalidade de Procon 
surgida em época relativamente 
recente (2001/2010); 

 
 Pioneirismo; 
 
 
 
 
 

 

 
 Procon Legislativos de 

outras localidades mineiras 
e de outros Estados; 

 
 Percepções apenas de 
coordenadores de Procons, em 
Minas Gerais, e deconsumidores 
e servidores apenas do 
Procon/LS; 

 
 Informações e 
dados antes 
inexistentes sobre a 
legalidade, 
funcionamento, 
inovações e formas de 
disseminação de 
Procon em Câmaras 
Municipais; 

 
 Pesquisas voltadas à 

elucidação de maneiras de 
atribuir o poder 
sancionatório ao Procon de 
Poder Legislativo; 

 

 
 Pesquisa de Campo mais 

focada nos gestores de 
Procon Legislativo; 

 

 
 Para a instituição 
pesquisada, trouxe à 
baila novos elementos de 
debate sobre possíveis 
alterações das funções 
do Procon de Poder 
Legislativo municipal, 
como por exemplo, a 
busca por formas legais 
de garantir-lhe o 
exercício do poder 
sancionatório; 

 
 Análise sobre a natureza 

jurídica do Procon de 
Poder Legislativo; 

 

 Resultados mais válidos 
para o Sistema de Defesa 
do Consumidor mineiro e só 
subsidiariamente poderão 
ser aplicados às demandas 
dos demais Estados. 

 
 

Para a pesquisadora, o 
trabalho contribuiu para 
que se possa prestar 
consultoria sobre o 
assunto, visando à 
instalação de Procon de 
Poder Legislativo em 
outras cidades de Minas 
Gerais. 

 Análise comparativa das 
dificuldades e soluções em 
comum vivenciadas pelos 
Procons de ambos os 
Poderes; 

   Visão do fornecedor de 
produtos e/ou serviços sobre a 
criação de Procons 
Legislativos. 

Fonte: DADOS OBTIDOS NA PESQUISA, 2013. 
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ANEXO A 
 

LEGISLAÇÃO QUE CRIA E REGULAMENTA O PROCON ESTADUAL 

O Procon Estadual foi criado pelo Decreto Estadual nº 22.027/1982 e 

implantado no Poder Executivo, mais precisamente na Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral. 

 

Pelo Decreto Estadual nº 29.166/1988, o Procon Estadual/MG é transferido 

para a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e em 1989, pela 

Constituição Mineira, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em 

seu artigo 14, o órgão é transferido para a estrutura da Procuradoria-Geral de 

Justiça. 

 

Em 1994, por via da Lei Complementar nº 34/1994, o Procon Estadual passa a 

integrar a estrutura do Ministério Público. Contudo, o Procon Estadual/MG não 

faz atendimento individual do consumidor, sendo que o Promotor de Justiça, 

nos municípios onde não há Procons, efetua as ações de competência do 

Procon Estadual, mas não as ações visando a garantir o direito individual do 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ESTADUAL, 2013. 
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ANEXO B 

 

LEGISLAÇÃO QUE CRIA E REGULAMENTA O PROCON ASSEMBLEIA 

 

Em fevereiro de 1997, por Decisão da Presidência da Assembleia Legislativa, 

foi criado um serviço de atendimento ao consumidor, em relação direta com a 

Comissão de Defesa do Consumidor.  E em 2001, foi implantado um órgão 

administrativo na Assembleia para atendimento direto ao consumidor, que foi 

denominado Procon Assembleia, criado pela Resolução nº 464/2001. O Órgão 

ampliou suas atividades, mas só em 2005 foi regulamentado pela Resolução 

5.239/2005 (Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ASSEMBLEIA, 2013). 

 

Barbosa (2007) afirma que pela Constituição do Estado de Minas Gerais, 

compete privativamente à Assembleia Legislativa, independentemente da 

sanção do Governador, dispor sobre a sua organização e funcionamento (CE, 

artigo 62, III); que pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

(Resolução 5.176/1997), a Resolução é a proposição adequada para regular 

matéria de competência privativa da ALMG que, no caso, foi a criação do 

Procon Assembleia e que pelo disposto no artigo 199 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, a resolução aprovada e promulgada nos termos do 

Regimento tem eficácia de lei ordinária.  

 

Para criar o Procon Assembleia e incentivar os municípios mineiros a criarem 

Procons de Câmara Municipal, com o apoio do próprio recém-criado Procon 

ALMG, os legisladores e a Coordenação do Procon ALMG, partiram do 

seguinte entendimento, de acordo com Barbosa (2007):  

 Poder Público não é sinônimo de Poder Executivo;  

 Poder Legislativo é considerado Poder Público;  

 Em sentido amplo, Estado e Município não são sinônimos de Poder 

Executivo;  

 Administração Pública não é sinônimo de Poder Executivo, nem 

exclusividade deste;  
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 Um Procon criado por lei específica para atender ao Município que não 

possui órgão de defesa do consumidor, no âmbito do Poder Legislativo, 

é um órgão oficial;  

 Na Administração Pública Estadual ou Municipal, o Poder Legislativo, no 

âmbito de sua competência e atividade administrativa, poderá fomentar 

e executar Políticas Públicas de Defesa do Consumidor; 

 O objetivo maior da municipalização da defesa do consumidor é criar e 

implantar órgãos locais de defesa do consumidor; 

 87% dos Municípios Mineiros não têm Procon para atendimento aos 

seus munícipes, ferindo, assim, o direito constitucional da proteção ao 

cidadão enquanto consumidor; 

 O Prefeito Municipal, por questão política ou orçamentária, nem sempre 

implanta o Procon em seu Município; 

 As Câmaras Municipais têm interesse em ajudar o consumidor-

munícipe, estruturando-se para atendê-lo, prestando-lhe informações e 

defendendo-o nas lesões originadas das relações de consumo, 

garantindo assim a sua proteção no Município enquanto consumidor; 

 Os 13 (treze) “Procons-Câmara” existentes em Minas Gerais estão em 

pleno funcionamento, atendendo os consumidores, prestando 

informações, promovendo audiências de conciliação no nível processual 

de Investigação Preliminar, orientando os cidadãos sobre seus direitos 

consumeristas e promovendo a educação para o consumo em escolas 

públicas e privadas. 

 

O Coordenador do Procon Assembleia, para respaldar seus argumentos, 

assevera, no que tange ao Órgão: 

 

 Está funcionando plenamente desde 1997; 

 São mais de 1,5 milhão atendimentos até os dias atuais; 

 Há uma média de 250 atendimentos diários, excluindo-se 

atendimentos por telefone; 
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 São mais de 100 escolas por ano, através do Programa de 

Educação para o Consumo, sendo que da data de criação do 

Procons ALMG até 2012: 15.000 já foram atendidas; 

 Possui uma média de acordo em audiências de 75%; 

 Possui um Núcleo de Orientação ao Consumidor Endividado; 

 Efetua assessoramento para a criação de Procons de Câmaras 

 Municipais; 

 Efetua pesquisa mensal de preços de produtos e serviços 

(combustível, gás, padaria, açougue, supermercados, ovos de 

páscoa, material escolar, flores, tarifas bancárias, dentre outras.); 

 Efetua execução contínua do Programa de Palestras para 

Fornecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARQUIVOS DO PROCON ASSEMBLEIA, 2013. 
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ANEXO C 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 4/2010 

 
Cria o Serviço de Orientação e Defesa do 
Consumidor - PROCON CÂMARA - no âmbito 
da Secretaria da Câmara Municipal de Lagoa 
Santa (MG). 

 

 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Lagoa Santa aprovou e eu, Presidente 
da Mesa Diretora, promulgo a seguinte Resolução: 

 
 Art. 1º - Fica criado o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor - 
PROCON CÂMARA - no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Lagoa Santa 
(MG), para fins de aplicação das normas relativas às relações de consumo, 
especialmente as estabelecidas nos arts. 4º, II, a, 5º, I, 6º, VII, da Lei Federal nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de 1997. 
 
 Art. 2º - O PROCON CÂMARA integra o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor - SNDC, previsto no art. 105 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
no art. 2º do Decreto 2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual 
de Defesa do Consumidor - SEDC, previsto no art. 23 da Lei Complementar n.º 61, de 
12 de julho de 2001. 
 
 Art. 3º - Constituem objetivos permanentes do PROCON CÂMARA: 
 
 I - Assessorar tecnicamente a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
Municipal de Lagoa Santa no planejamento, elaboração, proposição, e execução da 
proteção e defesa do consumidor; 
 
 II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por 
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por 
consumidores individuais; 
 
 III - dar atendimento e orientação permanente aos consumidores sobre seus 
direitos e garantias, processando regularmente as reclamações fundamentadas; 
 
 IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação; 
 
 V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades 
administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em 
outras normas pertinentes à defesa do consumidor, através de convênio com o Setor 
de Fiscalização da Prefeitura Municipal; 
 
 VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de conciliação, no 
âmbito de sua competência, dentro das regras fixas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e pela legislação complementar; 
 
 VII - Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre 
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reclamações apresentadas pelos consumidores, conforme prevê o art. 55 da Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 
 
 VIII - orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário quando nos casos 
não resolvidos administrativamente; 
 
 IX - Representar ao Ministério Público os casos tipificados como infração penal 
prevista na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como os que 
tratarem de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos; 
 
 X - Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e entidades de 
defesa do consumidor; 
 
 XI - Efetuar e disponibilizar aos consumidores pesquisa de preços de produtos 
e serviços; 
 
 XII - elaborar e divulgar anualmente cadastro de reclamações fundamentadas 
contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, e remeter cópia aos órgãos estadual e federal 
incumbidos das coordenações políticas dos respectivos sistemas de defesa do 
consumidor; 
 
 XIII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º 
do art. 5º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 
 
 XIV - desenvolver programas relacionados com o tema "Educação para o 
Consumo", nos termos do disposto no art. 4º, IV, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, bem como estudos e pesquisas na área de defesa do consumidor; 
 XV - exercer as demais atividades previstas pela legislação relativa à defesa do 
consumidor e desenvolver outras compatíveis com suas finalidades. 
 
 Parágrafo Único - A competência, atribuições e atuação do PROCON-
CÂMARA abrange todo o Município de Lagoa Santa (MG). 
 
 Art. 4º - A Mesa da Câmara Municipal regulamentará o disposto nesta 
resolução e estabelecerá o regimento interno do PROCON. 
 
 Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, em 26 de abril de 2010. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ARQUIVO DO PROCON DA CÃMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 2013. 
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ANEXO D 
 

Resolução Nº 9/2012 
 

 
Contém o Regimento Interno do Procon Câmara 
de Lagoa Santa (MG). 

 

 
 A Câmara Municipal de Lagoa Santa aprovou e a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Lagoa Santa, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Resolução: 

 
 Art. 1º. – Fica instituído o Regimento Interno do Procon Câmara de Lagoa Santa (MG), 
em obediência ao disposto no artigo 5º da Resolução nº. 004/2012, nos seguintes termos: 
 
 

"REGIMENTO INTERNO DO PROCON CÂMARA DE LAGOA SANTA (MG) 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
     Art. 1º - O Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor - Procon Câmara de Lagoa 
Santa (MG) -, criado pela Resolução nº. 004, de 26 de abril de 2010, tem por objetivo a 
proteção, a defesa e orientação do consumidor, a divulgação de seus direitos e a promoção da 
educação para o consumo no Estado, de acordo com a legislação referente às relações de 
consumo. 
 
 Art. 2° - O Procon Câmara de Lagoa Santa (MG) integra o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor - SNDC -, nos termos do art. 105 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, e do art. 2º do Decreto Federal n° 
2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - 
SEDC -, nos termos do art. 23 da Lei Complementar n° 61, de 12 de julho de 2001. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
 
 Art. 3° - Compete ao Procon Câmara: 
 
     I - prestar atendimento e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias; 
 
     II - receber e avaliar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado; 
     III - processar administrativamente as reclamações e denúncias consideradas procedentes; 
 
     IV - informar e conscientizar o consumidor, motivando-o para o exercício de seus direitos, 
por intermédio dos diferentes meios de comunicação; 
 
     V - fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades administrativas 
previstas na Lei Federal n° 8.078, de 1990, e em outras normas relativas à defesa do 
consumidor, observadas o disposto no inciso XIII deste artigo; 
 
     VI - funcionar, no processo administrativo, como instância de conciliação, no âmbito de sua 
competência, nos termos da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e da legislação complementar; 
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     VII - expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamação 
apresentada por consumidor, conforme prevê o § 4° do art. 55 da Lei Federal n° 8.078, de 
1990; 
 
     VIII - orientar o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, nos casos não resolvidos 
administrativamente; 
 
     IX - representar ao Ministério Público e à Delegacia Especializada sobre Crimes Contra o 
Consumidor os casos tipificados como infração penal na Lei Federal n° 8.078, de 1990, e na 
Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, bem como os que tratarem de interesses ou 
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos; 
 
     X - incentivar e apoiar a criação e a organização de órgãos e entidades de defesa do 
consumidor; 
 
     XI - efetuar e divulgar pesquisa de preços de produtos e serviços; 
 
     XII - elaborar e divulgar anualmente relatório de reclamações procedentes contra 
fornecedores de produtos e serviços, nos termos do art. 44 da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e 
remeter cópia aos órgãos estadual e federal incumbidos da coordenação política dos 
respectivos sistemas de defesa do consumidor; 
     XIII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6° do art. 5° da 
Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985; 
 
     XIV - desenvolver programas relacionados com a educação para o consumo, nos termos do 
art. 4°, IV, da Lei Federal n° 8.078, de 1990, bem como estudos e pesquisas na área de defesa 
do consumidor; 
 
     XV - exercer as demais atividades previstas na legislação relativa à defesa do consumidor e 
outras compatíveis com suas finalidades. 
 
     § 1º - O Procon Câmara atenderá a demandas provenientes de todo o município de Lagoa 
Santa (MG), em favor de consumidores que residam na Comarca de Lagoa Santa ou que tenha 
adquirido produto e/ou serviço na Circunscrição do Município de Lagoa Santa. 
 
     § 2º - Para fins da defesa coletiva dos interesses e direitos previstos no art. 81 da Lei 
Federal nº. 8.078, de 1990, o titular do Procon dará conhecimento dos fatos ao Ministério 
Público das Relações de Consumo da Comarca de Lagoa Santa, que, entendendo cabível, 
poderá propor ação judicial propícia e adequada ao caso. 
 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
     Art. 4º - O Procon Câmara subordina-se administrativamente à Presidência da Câmara. 
 
 Art. 5º - A administração do Procon Câmara de Lagoa Santa (MG) será exercida por 
seu Coordenador, que será o responsável pelas ações inerentes à gestão e aos resultados 
institucionais do órgão. 
 
 

Seção I 
Das Competências do Coordenador 

 
 
 Art. 6º - Compete ao Coordenador: 
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     I - coordenar os trabalhos do Procon Câmara; 
 
     II - acompanhar a execução e o desempenho das atividades do Procon Câmara, em 
especial o atendimento prestado à população; 
 
     III - gerenciar o pessoal que atua no Procon Câmara. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR 

 
 
     Art. 8º - O atendimento ao consumidor será prestado diretamente na unidade do Procon 
Câmara de Lagoa Santa (MG), no horário de seu regular funcionamento ou por meio de carta, 
fax ou correio eletrônico, observado o disposto no parágrafo único do art. 9º deste Regimento 
Interno. 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELO PROCON 

 
 
 Art. 9º - A apuração das práticas infrativas às normas de proteção e defesa do 
consumidor será feita em conformidade com a legislação que trata da matéria, em especial 
com o disposto nos arts. 33 e 34 do Decreto Federal n° 2.181, de 1997. 
 
 Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, o consumidor deverá 
apresentar sua reclamação pessoalmente, ou por procurador, ao Procon Câmara 
acompanhada da documentação necessária para a comprovação de suas alegações. 
 
 Art. 10 - A reclamação do consumidor será reduzida a termo e autuada pelo atendente 
do Procon Câmara em conformidade com o modelo constante no Sistema Informatizado 
Procon e com o disposto na Seção Única deste capítulo. 
 
 Art. 11 - Com base na reclamação do consumidor, o Procon Câmara abrirá 
Investigação Preliminar - IP - para a apuração dos fatos alegados, devendo, conforme o 
resultado do trabalho investigativo, encaminhar a reclamação ao Poder Executivo Municipal ou 
ao Ministério Público das Relações de Consumo da Comarca de Lagoa Santa (MG), para a 
instauração do devido processo administrativo por parte daqueles órgãos, nos termos de 
convênio firmado com o Procon Câmara de Lagoa Santa (MG). 
 
 

Seção Única 
Da Investigação Preliminar 

 
 
 Art. 12 - O termo de reclamação a que se refere o art. 10 deste Regimento será 
confeccionado em três vias, a serem assinadas pelo consumidor e pelo atendente do Procon, 
com a seguinte destinação: 
 

I - uma para ser autuada nos autos da IP; 
 

II - uma para ser entregue ao consumidor; 
 

III - a outra para ser encaminhada ao reclamado. 
 

Art. 13 - Na capa dos autos da IP deverão constar o número do feito, a data de sua 
abertura e o nome das partes. 
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 Art. 14 - O mandado de notificação ao reclamado, a ser assinado pelo Coordenador do 
Procon, será confeccionado em três vias, com a seguinte destinação: 
 
 I - uma para ser autuada nos autos da IP; 
 

II - uma para ser encaminhada ao reclamado; e 
 
III - a outra para ser encaminhada ao consumidor. 
 

     Art. 15 - O mandado de notificação acompanhado do termo de reclamação do consumidor 
será remetido ao reclamado por meio de carta com aviso de recebimento - AR -, figurando 
como remetente o Procon Câmara de Lagoa Santa (MG). 
 

Art. 16 - O mandado de notificação deverá conter, entre outros elementos: 
 

     I - a informação ao reclamado da abertura do prazo de dez dias contados da data do 
recebimento informado no AR para que ele ofereça a solução pretendida pelo consumidor ou a 
defesa; 
 

II - a convocação das partes para audiência de conciliação, que se realizará em prazo 
não inferior a quinze dias, caso não haja solução no prazo previsto no inciso I do "caput" deste 
artigo. 
 

Parágrafo único - No caso de o fornecedor apresentar a solução pretendida pelo 
consumidor, ela deverá estar consubstanciada em termo de acordo firmado pelas partes, 
protocolada no Procon e será juntada nos respectivos autos da Investigação Preliminar, para 
fins de cancelamento da audiência de conciliação designada e arquivamento do processo. 

 
Art. 17 - Se no prazo previsto no inciso I do "caput" do art. 16 deste Regimento Interno 

houver manifestação do reclamado que atenda aos interesses do consumidor, a IP será 
arquivada, devendo-se cadastrar no Sistema Informatizado Procon a observação de 
"solucionada", seguida da data. 

 
     Art. 18 - Decorrido o prazo previsto no inciso I do "caput" do art. 16 deste Regimento Interno 
sem que haja manifestação do fornecedor ou que esta não tenha sido satisfatória aos 
interesses do consumidor, será realizada a audiência de conciliação já designada. 
 

Art. 19 - A audiência de conciliação tem por objetivo a composição de acordo entre o 
consumidor e o fornecedor, por intermediação do Procon, em observância ao disposto no 
inciso VI do art. 3º deste Regimento Interno. 
 

Art. 20 - Na audiência de conciliação, o representante do Procon buscará a harmonia e 
o equilíbrio da relação de consumo entre as partes, observada os princípios legais de defesa 
do consumidor. 

 
Art. 21 - Da audiência de conciliação será lavrado termo, que conterá, em resumo, o 

registro dos fatos nela ocorridos. 
 

     Art. 22 - Na hipótese de realização de acordo, o termo de audiência, datado e assinado 
pelas partes, pelo representante do Procon e por duas testemunhas qualificadas, conterá o 
registro circunstanciado das condições pactuadas pelas partes. 
 

Parágrafo único - O acordo firmado entre as partes no Procon Câmara tem força de 
título executivo extrajudicial, podendo ser executado nos termos do art. 585, II, do Código de 
Processo Civil. 
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Art. 23 - Não havendo acordo, o termo de audiência, datado e assinado pelas partes e 
pelo representante do Procon, conterá o registro de que, abertos os trabalhos, as partes não 
chegaram a acordo e, se for o caso, de que houve descumprimento de dispositivos do Código 
de Defesa do Consumidor por parte do fornecedor. 

 
Art. 24 - Não havendo comparecimento do consumidor, o termo de audiência, datado e 

assinado pelo reclamado e pelo representante do Procon Câmara, conterá o registro dos fatos, 
ficando a IP arquivada. 
 

Parágrafo único - Caso haja manifestação do consumidor antes do prazo de 
caducidade do direito estabelecido no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, a IP poderá 
ser desarquivada no máximo duas vezes, sendo designada outra audiência de conciliação. 
 

Art. 25 - Não havendo comparecimento do reclamado, a IP será arquivada, constando-
se no termo de audiência, datado e assinado pelo consumidor e pelo representante do Procon 
Câmara, que a ausência injustificada daquela parte implica o seu desinteresse de resolver a 
demanda amigavelmente. 

 
Parágrafo único - O Coordenador do Procon, nos termos do § 2º do art. 33 do Decreto 

Federal nº. 2.181, de 1997, encaminhará representação à Delegacia Especializada sobre 
Crimes contra o Consumidor, para fins de abertura de inquérito policial ou termo 
circunstanciado de ocorrência por crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código 
Penal. 
 

Art. 26 - Se ambas as partes não comparecerem, o termo de audiência, datado e 
assinado pelo representante do Procon Câmara, conterá o registro de não-comparecimento 
das partes, ficando a IP arquivada. 
 

Art. 27 - Em casos específicos, poderá haver redesignação de audiência em ata, com a 
intimação dos ausentes. 
 

Art. 28 - Toda a movimentação processual deverá ser cadastrada no Sistema 
Informatizado Procon. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
     Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Procon, ouvida a 
Procuradoria e a Presidência da Câmara de Lagoa Santa (MG). 
 
     Art. 30 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação." 
 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Câmara Municipal de Lagoa Santa, em 17 de Fevereiro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ARQUIVOS DO PROCON DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 2013. 
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ANEXO E 
 
 

LISTA PARCIAL DE PROCONS DE MINAS GERAIS 

A PARTIR DAS CIDADES INICIADAS COM A LETRA L 

 

O quadro a seguir, elaborado pela Secretaria Estadual de Defesa do 

Consumidor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mostra que o 

Procon de Lagoa Santa está incluído na lista de Procons Municipais de Minas 

Gerais. 

        (Lista atualizada em 11/06/13) 
 

PROCON-MG 

COORDENADOR: Procurador de Justiça Jacson Rafael Campomizzi 

ENDEREÇO: Avenida Raja Gabaglia,615,Cidade Jardim 

CIDADE: Belo Horizonte/MG - CEP:30380-103 

TELEFONE:(31)3250-2294 / (31) 3250-6065 

CORREIO ELETRÔNICO: procon@mp.mg.gov.br     -      SITE: www.mp.mg.gov.br/procon 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08h às 18h 
 
 

PROCONS MINEIROS 

PROCONLAGOADAPRATA 

COORDENADOR(A): Cristiane Vívia Ribeiro 

ENDEREÇO: Terminal Pedro Roberto Amorim, sala 06, Centro 

CIDADE:Lagoa da Prata/MG - CEP:35590-000 

TELEFONE:(37)3261-3312 - FAX:(37)32625322ou5313 

CORREIOELETRÔNICO:proconlp2009@hotmail.com-SITE: Não tem 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 10h00 às 16h00 

PROCONLAGOASANTA(CÂMARAMUNICIPAL) 

COORDENADOR(A)EASSESSORAJURÍDICA:EllenAdydeAlmeidaCesário(Cel:8789-7190) 

ENDEREÇO:RuaEngºVicentedeFreitas,124 – Anexo à Câmara Municipal – Bairro Lundceia 

CIDADE:LagoaSanta/MG-CEP:33400-000 

TELEFONE:(31)3681-1221-FAX:(31)3681-1221 

CORREIOELETRÔNICO:proconcamara@cmlagoasanta.mg.gov.br 

SITE:www.cmlagoasanta.mg.gov.br 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 12h00 às 18h00 

Fonte: http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/13241. 
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APÊNDICE 1 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES DE PROCON DE PODER 
EXECUTIVO/PODER LEGISLATIVO EM MINAS GERAIS E COM 
CONSUMIDORES/SERVIDORES DO PROCON DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LAGOA SANTA (MG): 
 
 
Prezado(s) Senhor (a), 
 
Estou cursando um Mestrado Profissional em Administração de Empresas, na 
Fundação Pedro Leopoldo (MG), com ênfase em Políticas Públicas. Para a 
Dissertação Final estou abordando o seguinte tema: Inovações incorporadas à 
Defesa do Consumidor com a Criação de Procons de Poder Legislativo em 
Minas Gerais – O Caso da Câmara Municipal de Lagoa Santa. 
 
Para isso, conto com sua colaboração, respondendo às questões abaixo transcritas: 
 
Cidade:______________________________________ 
 
Marque com um x uma das opções abaixo - O entrevistado é: 

a) (  ) Consumidor; b) (  ) Gestor de Procon;  c)  (  ) Servidor de Procon 
 
Se você é consumidor, responda às questões de 01 a 04. 
 
Se você é gestor ou servidor em Procon, responda as questões abaixo, com exceção da 
questão 4. 
 
Se você trabalha em Procon, marque com um x a resposta abaixo: 
 
O Procon onde  trabalha é de: a) Poder Executivo   (  )  
                                                b) Poder Legislativo(  ) 

 
1) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios  foi(oram) incorporado(s) à 

defesa do consumidor com a criação de Procon de Poder Legislativo em Minas 

Gerais? 

2) Você considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em Minas Gerais, 

em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no sistema de defesa do 

consumidor? Por quê?. 

3) Que tipo(s) de inovação(ões) o Procon de sua cidade adota(m) para melhoria da 

prestação de serviços ao consumidor?  

4) Como foi o atendimento dispensado ao senhor (a) pelos servidores do Procon? 

Comente. 

5) Você inova na execução nas atividades diárias realizadas no Procon onde 

trabalha? Justifique. 

6) O Procon onde trabalha instaura Processo Administrativo e aplica sanções 

(multas)? Justifique. 
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APÊNDICE 2 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O IDEALIZADOR DO PROCON 

ASSEMBLEIA,COM O COORDENADOR DO PROCON ASSEMBLEIA  E COM O 

COORDENADOR DO PROCON ESTADUAL: 

 
Prezado Senhor, 
 
 
Estou cursando um Mestrado Profissional em Administração de Empresas, na 
Fundação Pedro Leopoldo (MG), com ênfase em Políticas Públicas. Para a 
Dissertação Final estou abordando o seguinte tema: Inovações incorporadas à 
Defesa do Consumidor com a Criação de Procons de Poder Legislativo em 
Minas Gerais – O Caso da Câmara Municipal de Lagoa Santa. 
 
Para isso, conto com sua gentil colaboração, respondendo às questões abaixo 
transcritas: 

 

1) O senhor considera que a criação do Procon de Poder Legislativo em 

Minas Gerais, em nível estadual e em nível municipal, foi uma inovação no 

sistema de defesa do consumidor? Por quê?. 

2) Em sua opinião, que inovação(ões) ou benefícios foi(oram) 

incorporado(s) à defesa do consumidor com a criação de Procon de Poder 

Legislativo em Minas Gerais? 

3)      Que novos processos são empregados na rotina de trabalho do Procon 

de Poder Executivo e no de Poder Legislativo para que haja cada vez mais 

uma maior efetividade na prestação de serviços ao consumidor? 

4) Como o senhor vê a atuação e efetividade do Procon de Câmara 

Municipal diante da impossibilidade deste em promover autuações (multas)? 

5) Como o senhor vê as parcerias que os Procons de Poder Legislativo 

efetuam com outros órgãos públicos e entidades privadas? Tais parcerias 

beneficiam ou prejudicam as atividades de tais Procons, em sua opinião? 

6)       O senhor considera o Procon de Poder Legislativo de município como 

Procon Municipal? Justifique.   


