
 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor – PROCON 

 

O que é?  

Procon é o órgão que atua como ponte entre o 

consumidor e o fornecedor na resolução de conflitos que ocorram 

nas relações de consumo. O órgão atende reclamações que vão 

desde uma mercadoria defeituosa, até o recebimento de cobranças 

ilegais. 

O PROCON tem como objetivo principal 
promover e implementar as ações direcionadas à formulação da 
política do sistema municipal de proteção, orientação, defesa e 
educação do consumidor. 

O artigo 6º, inciso I do CDC prevê como direito 

básico "a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 

considerados perigosos ou nocivos". 

Criação: 

 Surgiu com o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), Lei nº 8078/90. 

 O Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (CDC) é, no ordenamento jurídico brasileiro, um 

conjunto de normas que visam a proteção aos direitos 

do consumidor, bem como disciplinar as relações e as 

responsabilidades entre o fornecedor (fabricante de produtos ou o 

prestador de serviços) com o consumidor final. 

 No Município a lei de criação é a nº 2344, de 

18/08/2005, mas somente em 2019 foi efetivamente colocado à 

disposição do cidadão. 

  

 

Estrutura: 

O Município disponibiliza uma sala de atendimento, com 

profissional habilitado a receber as reclamações atinentes às 

relações de consumo, bem como se socorre da procuradoria 

Municipal e fiscais para realização de medidas que visem coibir 

práticas abusivas nas relações de consumo. 

Do Processo judicial: 

O Procon Municipal fiscaliza e notifica empresas e fornecedores a 

observarem as boas práticas, a ética e o respeito ao consumidor. 

Caso não se tenha o retorno esperado, encaminha-se a demanda 

para a Defensoria Pública para que esta represente o cidadão no 

âmbito judicial, ou para o Ministério Público, quando aplicado ao 

caso. 

 Em Bom Jesus: 

O atendimento é de segundas-feiras às sextas-feiras, durante 

o horário de expediente da Prefeitura, das 8h às 12h e das 

13:30h às 17:30h. 

Local de atendimento: Rua Júlio de Castilhos, 505- 2º andar (ao 

lado da Rádio Aparados da Serra). Centro – Bom Jesus/RS. 

Tel. 54.3237.1471 Ramal:217 

Mail: procon@bomjesus.rs.gov.br 
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