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PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon-SP  tem 
como objetivo principal equilibrar e harmonizar as relações entre 
consumidores e fornecedores. Sua missão é planejar, coordenar e 
executar a  política estadual de proteção e defesa do consumidor 
em São Paulo. Atua no âmbito administrativo, sem vinculação direta 
com o Poder Judiciário, e desenvolve atividades nas mais diversas 
áreas de atuação.

Criada pela Lei nº 9.192/1995 e regulada pelo Decreto nº 
41.170/1996, a fundação é instituição pública vinculada à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
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ORIENTAÇÃO AOS CONSUMIDORES E 
REGISTRO DE RECLAMAÇÕES

O Procon-SP recebe consultas, 
denúncias e reclamações de 
consumo por meio de canais de 
atendimento presenciais e a dis-
tância (telefone 151, atendimen-
to eletrônico – pelo site www.
procon.sp.gov.br – ou carta). Os 
atendimentos pessoais são rea-

lizados por meio de postos instalados nos Poupatempos Sé, Santo Amaro 
e Itaquera e em plantões nos Centros Integrados de Cidadania (CICs) indi-
cados a seguir. Para registrar uma reclamação os consumidores também 
podem encaminhar seu relato por carta. 

Atendimento eletrônico pela internet

www.procon.sp.gov.br

Atendimento telefônico para orientações e consulta 
ao cadastro de reclamações fundamentadas

LIGUE 151 (capital) – ligação tarifada
de 2ª a 6ª, das 8h às 17h

Atendimento e reclamações por Cartas
Caixa Postal 152 - Cep: 01031-970

@
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ATENDIMENTO E RECLAMAÇÕES NOS POUPATEMPO
de 2ª a 6ª, das 7h às 19h - Sábados, das 7h às 13h

• ITAQUERA: Av. do Contorno, 60 – Metrô Itaquera
• SANTO AMARO: Rua Amador Bueno, 176/258
• SÉ: Praça do Carmo s/ nº – Metrô Sé

NOS CENTROS INTEGRADOS DE CIDADANIA
* Consulte os horários de atendimento pelo telefone 151

• CIC Leste – Itaim Paulista
   Rua Padre Virgílio Campello, 150 - 
Encosta Norte - Itaim Paulista

• CIC Oeste – “José Soares da Silva” 
   Estrada de Taipas, 990 - Jd. Paname-
ricano – Jaraguá

• CIC Norte – Jova Rural
   Rua Ari da Rocha Miranda, 36 - Jova 
Rural – Jaçanã

• CIC Sul - Jardim São Luís
   Rua José Manoel Camisa Nova, 100 – 
Jardim São Luís

• CIC Feitiço da Vila 
   Estrada de Itapecerica, 8887 – Valo Velho

• CIC Casa da Cidadania
   Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 - casa 19 - Jabaquara

• CIC Grajaú
   Rua Pinheiro Chagas, s/nº – Pq. Alto do Rio Bonito – Grajaú

• CIC do Imigrante
   Rua Barra Funda, 1020 – Barra Funda

ATENÇÃO: Antes de se dirigir a um posto de atendimento é aconselhável um 
contato prévio ou visitar a página na internet para obter informações 
sobre quais documentos são necessários para abrir uma reclamação, 
já que isso pode variar de acordo com o assunto ou problema relatado.

ATENDIMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS
Consulte a prefeitura de sua cidade ou o site do Procon-SP 
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REGIONAIS E PROCONS MUNICIPAIS 
CONVENIADOS

A Fundação Procon-SP foi o primeiro Procon a implementar o Programa 
de Municipalização da Defesa do Consumidor e a criar núcleos regionais 
no Estado. Hoje, são mais de 270 Procons municipais conveniados, que 
têm autonomia administrativa e estão vinculados à Prefeitura de sua re-
gião, para os quais o Procon-SP oferece suporte técnico. 

Para a execução de suas atividades, a Fundação Procon-SP conta ainda 
com 8 escritórios regionais em funcionamento, nas seguintes localida-
des: Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. As ações dos 
Núcleos são voltadas para a educação para o consumo, fiscalização e 
apoio aos procons municipais.

PRESIDENTE
PRUDENTE

SOROCABA

CAMPINAS

BAURU

SANTOS

SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO RIBEIRÃO

PRETO
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PROCON ITINERANTE

O Procon-SP realiza ações itinerantes no Estado, com suas unidades mó-
veis “Procon Móvel”. Totalmente equipadas para realizar ações de educa-
ção, orientação, atendimento e distribuição de folders e cartilhas, essas 
unidades levam os serviços do Procon para comunidades carentes ou 
para locais onde não haja esse serviço. 

PROCON-SP NAS REDES SOCIAIS 

A Fundação Procon-SP também utiliza as redes sociais a fim de informar 
e orientar a população sobre os seus direitos e deveres no mercado de 
consumo. Quem coordena essa atividade é a Assessoria de Comunica-
ção Social (ACS), que também é responsável pela divulgação das ações 
e atividades da fundação por meio de releases, agendamento de entrevis-
tas e orientações aos jornalistas. Por meio do Facebook, Twitter e Youtu-
be, consumidores e fornecedores recebem dicas, orientações e notícias 
sobre diversos temas ligados à defesa do consumidor.

Para seguir o Procon-SP pelo Twitter, o endereço é

www.twitter.com@proconspoficial

Assista aos nossos vídeos com orientações e notícias no canal
www.youtube.com/fundacaoproconspoficial

No Facebook o endereço é www.facebook.com/proconsp

O Procon-SP também armazena fotos de eventos e operações   
fiscalizatórias no Flickr, www.flickr.com/photos/procon-sp/sets/
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BLOG “EDUCA PROCON-SP”

Lançado em comemoração aos 35 anos de Procon-SP, o blog da institui-
ção divulga informações sobre os direitos e deveres dos consumidores, 
com linguagem menos formal, mais direta, com foco na educação para o 
consumo e buscando a interatividade e a orientação de maneira coletiva.

Consumidores de todas as idades, educadores e fornecedores têm acesso 
a diversas informações sobre os direitos do consumidor. Palestras, ofici-
nas, debates, consumo consciente e sustentável, cuidado na utilização do 
crédito, publicidade infantil e outras orientações importantes são divulga-
das diariamente no espaço.

Por que educar para o consumo? Quem pensa que o Procon-SP só serve 
para a gente reclamar quando se sente prejudicado, e multar as empresas 
que desrespeitam as leis de defesa do consumidor, está enganado. Tam-
bém é nossa função orientar a população sobre os seus direitos e  deveres. 
Visite o blog do Procon: 

http://educaproconsp.blogspot.com.br/
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EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

Visando divulgar aos consumidores quais são 
seus direitos e deveres, bem como formar mul-
tiplicadores, o Procon-SP oferece regularmente 
cursos e palestras gratuitas e desenvolve ativida-
des em escolas, associações e demais centros 
educacionais. 

Periodicamente produz material informativo e edu-
cativo, que é divulgado no site para consulta e re-
produção, desde que citada a fonte. O material é 
distribuído nas atividades educativas, nos postos 
de atendimento e em outros eventos.

O Procon-SP realiza, ainda, atividades para crianças, utilizando a  Bibliote-
ca Animada com o Teatro de Fantoches para o  desenvolvimento de temas 
como: alimentos, publicidade, questões ambientais e educação financeira. 
No espaço da Biblioteca Animada também há atividades de leitura, músi-
ca, dentre outras. 

ORIENTAÇÃO A FORNECEDORES

Além de oferecer todo apoio aos consumidores, coloca-
mos à disposição dos fornecedores em geral um canal para 
orientação e esclarecimento de dúvidas sobre dispositivos 
da lei consumerista, com vistas a promover a educação e 

informação quanto a seus direitos e deveres, bem como à melhoria do 
mercado de consumo. Também são oferecidos cursos e palestras tanto na 
sede do Procon-SP quanto nas empresas. Informações sobre esse atendi-
mento e palestras podem ser obtidas no site do Procon-SP.
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PESQUISAS 
O Procon-SP realiza e divulga diversas pesquisas 

que têm como objetivo principal informar e orientar os 
consumidores sobre os mais variados temas. Desta-
cam-se a pesquisa sobre a cesta básica e as pesquisas 
sobre taxas de juros, publicadas mensalmente. Há tam-

bém importantes pesquisas comparativas de preços, tais como as de ma-
terial escolar, medicamentos e brinquedos e ainda, as comportamentais 
que buscam identificar os principais problemas nas relações de consumo 
e a opinião dos consumidores visando nortear as ações da instituição.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 

PARA O CONSUMO, PALESTRAS, ORIENTAÇÃO A 

FORNECEDORES E PESQUISAS, ACESSE:

SITE DA FUNDAÇÃO PROCON-SP

http://www.procon.sp.gov.br
EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

Na home page, no menu lateral, clique em “Projetos e Atividades”, 
a seguir em “Educação para o Consumo”.

PALESTRAS
Em “Projetos e Atividades”, clique em “Cursos, palestras e outras 
atividades educativas”.

PALESTRAS PARA FORNECEDORES
Em “Projetos e Atividades”, clique em “Cursos, palestras e outras 
atividades educativas”.

ORIENTAÇÃO PARA FORNECEDORES
Na home page, no menu lateral, clique em “Atendimento ao Forne-
cedor”.

PESQUISAS
Na home page, no menu lateral, clique em “Pesquisas”.

PUBLICAÇÕES:
     Na home page, no menu lateral, clique em “Publicações”.
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FISCALIZAÇÃO

O Procon-SP também é responsável pela fiscalização do mercado de con-
sumo no Estado de São Paulo, zelando pelo cumprimento da legislação 
de proteção do consumidor. Além de promover algumas operações de 
fiscalização específicas também age mediante apuração de denúncias de 
irregularidades encaminhadas pelos consumidores e por outros órgãos 
públicos ou entidades civis de defesa do consumidor. Sua atuação tem 
como foco principal as questões de caráter coletivo, tais como: direito à in-
formação (afixação de preços, prazo de validade, rotulagem, entre outras), 
prestação de serviço adequado, qualidade dos combustíveis comercializa-
dos nos postos, proteção contra publicidade enganosa e abusiva e, ainda, 
contra práticas comerciais desleais impostas no fornecimento de produtos 
e serviços (recusa na venda de meia-entrada, cobrança de consumação 
mínima, imposição de venda casada, realização de ligações indesejadas 
a consumidores cadastrados no Sistema de Bloqueio de Telemarketing, 
descumprimento das normas de SAC, negativa ou irregularidade na rea-
lização de recall, inserção de cláusulas abusivas nos contratos em geral, 
entre outras).
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TRATAMENTO COLETIVO DAS 
DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

Constatando que uma questão de consumo prejudica ou pode 
prejudicar muitos consumidores, o Procon-SP propõe ações 
aos órgãos competentes, com o objetivo de beneficiar a coleti-

vidade e coibir práticas lesivas ao direito do consumidor. Atua acompanhan-
do e oferecendo propostas a projetos de lei e em consultas e audiências 
públicas relacionadas aos serviços regulados pelo Poder Público (como, 
por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, saúde, assuntos financei-
ros), bem como outros temas que envolvam relações de consumo. Quando 
necessário também atua em ações judiciais coletivas.

INTERCÂMBIO TÉCNICO

O Procon-SP realiza intercâmbio de informações com entidades oficiais, 
organizações privadas e outros órgãos envolvidos na defesa do consumi-
dor, inclusive internacionais. Promove e participa de eventos com o obje-
tivo de fomentar discussões e propor soluções conjuntas para ampliar e 
garantir eficácia na defesa dos direitos dos consumidores.

BIBLIOTECA

A Fundação Procon-SP conta com a Biblioteca “Verner Ricardo Barbosa”, 
que tem por objetivo dar apoio às atividades administrativas, técnicas e de 
gestão do órgão, além de atender à comunidade externa, contribuindo para 
a divulgação e o acesso a informações sobre proteção e defesa do consu-
midor.

Seu acervo é especializado em direito e educação do consumidor e com-
posto também por áreas jurídicas correlatas e outros assuntos de interesse 
do Procon-SP. É formado por livros, periódicos, folhetos, multimeios, docu-
mentos eletrônicos e materiais relativos à memória institucional do Procon-
-SP.
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PROGRAMA DE APOIO AO 
SUPERENDIVIDADO – PAS

É um trabalho realizado pelo Núcleo de Tratamento do Superendivida-
mento da Fundação Procon-SP em parceria com o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo. O objetivo é resgatar a dignidade dos consumidores 
superendividados por meio de orientação, educação para o consumo e 
intermediação de acordos em audiências de renegociação de dívidas de 
consumo com todos os seus credores de modo a garantir a subsistência 
básica de sua família.

O programa possui 4 etapas: triagem, entrevista, palestra e audiência de 
conciliação coletiva. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h, no endereço abaixo:

Núcleo de Tratamento do Superendividamento: Rua Barra Funda, 1032 
Barra Funda - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3824-7069

E-mail: triagempas@procon.sp.gov.br@
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OUVIDORIA

A Ouvidoria é um canal direto para os usuários (tanto consumidores, 
como fornecedores) manifestar suas críticas, sugestões ou elogios 
aos serviços prestados pelo Procon-SP. Seu objetivo é representar 
os interesses dos usuários junto ao órgão e zelar pela qualidade dos 
serviços prestados. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 
09 às 17h, pelos meios abaixo relacionados:

Pessoalmente ou por carta: R. Barra Funda, 930,  
Barra Funda - Cep 01152-000 São Paulo/SP

Telefone: 0800 3776266

Acesso eletrônico: www.ouvidoria.sp.gov.br

A Fundação Procon-SP é o órgão público pioneiro na defesa do consumi-
dor do Brasil, sendo considerado sinônimo de respeito na proteção dos 
direitos do cidadão. Os frutos desse trabalho são colhidos a cada passo 
dado rumo ao equilíbrio e harmonização das relações de consumo, e à 
incessante busca, inclusive por meio dos serviços oferecidos pela insti-
tuição, para a melhoria da qualidade de vida da população, bem como 
facilitar o exercício da cidadania.

@
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