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Executivo
seção I

Volta às aulas: Procon fiscaliza
lojas e orienta sobre as compras

Consumidor deve conferir 
prazo de validade e a 
presença do selo do Inmetro 
nos itens do material escolar, 
além de questionar preços, 
formas de pagamento e 
política de trocas

Com vistas ao início do ano letivo 
escolar de 2017, a Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-SP) começou, na quarta-
feira, 18, a Operação Volta às Aulas. 
O trabalho inclui a verificação do 
cumprimento da legislação volta-
da ao direito do consumidor em 
escolas particulares e em pontos de 
venda da capital e do interior. Essa 
ação especial de fiscalização pros-
seguirá até o final do mês, quando 
será divulgado no site da Fundação 
o balanço completo das ações reali-
zadas (ver serviço).

Ontem, 19, uma equipe do 
Procon inspecionou a filial de uma 
rede de papelarias localizada na 
Avenida Alcântara Machado, zona 
leste da capital. No estabelecimento 
comercial, os fiscais confirmaram a 
exigência legal da existência de um 
exemplar do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) – Lei federal nº 
8.078/1990 – à disposição dos clien-
tes e em local visível. Esse conjunto 
de regras define as relações de con-
sumo em todo o território nacional.

Conferiram também a im-
pressão do selo do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro) 
nos itens de material escolar, 
cuja presença é obrigatória (ver 
serviço). Outro ponto sob veri-
ficação: o prazo de validade de 
produtos, como colas, tintas, 
massas de modelar e caneti-
nhas, além da inclusão de itens 
obrigatórios (telefone e contato 
dos fabricantes e alertas sobre 
eventuais restrições de uso, por exemplo). 
Os fiscais também conferiram se a grafia 
do texto nas embalagens estava na língua 
portuguesa, inclusive para produtos impor-
tados.

Especialistas em proteção do con-
sumidor, Roberto Yokomizo e Reginaldo 
Sprangoski, ambos da Diretoria de 
Fiscalização, dedicaram atenção ao cum-
primento de ofertas, medida prevista no 
artigo 30 do CDC, especialmente quanto 
a questões ligadas ao desconto para paga-
mento à vista em dinheiro ou com cartões 
de débito e de crédito.

Circulando por todos os corredores da 
papelaria, Roberto localizou nas pratelei-
ras, um a um, todos os produtos anuncia-
dos em um folheto distribuído na entrada 
do estabelecimento. A meta era verificar 
se os preços informados no impresso coin-
cidiam com os das etiquetas das gôndolas. 
“A recomendação ao consumidor é sempre 
guardar anúncios e e-mail dos fornece-
dores. Eles servem como prova para tirar 
dúvidas e costumam informar sobre as 
quantidades dos estoques de cada item”, 
explicou Roberto.

Razoabilidade – Segundo o fis-
cal, quando um produto anunciado em 
impresso ou na internet estiver indisponí-
vel na hora da compra, o consumidor pode 
solicitar preço equivalente do produto de 
outro fabricante. “Na maior parte das situ-
ações, costuma prevalecer o bom senso, 
isto é, o varejista acaba oferecendo um 
produto com as mesmas características do 
anunciado. Entretanto, quaisquer dúvidas 
nesse sentido podem ser esclarecidas nos 
canais oficiais do Procon”, informa (ver 
serviço).

Com uma prancheta na mão, 
Reginaldo fez fiscalização complementar. 
Em um dos caixas da papelaria, conferiu 
se os preços de diversos itens coincidiam 
com os informados nas prateleiras. Ele 
explica que, de acordo com o CDC, se for 
apresentados valores diferentes, o consu-
midor tem direito a pagar o menor. Porém, 
denúncia comprovada desse tipo de irre-
gularidade deixa o lojista sujeito à autua-
ção do Procon, com instauração de proces-
so administrativo e multas de acordo com 
o porte de seu estabelecimento, partindo 
de R$ 600 até R$ 8 milhões.

Em busca de papel para impressora e 
mais algumas ‘coisinhas’ para sua casa, a 
aposentada Márcia de Souza, de 58 anos, 
aprovou a ação do Procon, fundação vin-
culada à Secretaria Estadual da Justiça 
e da Defesa da Cidadania. Na avaliação 
dela, esse tipo de ação protege varejistas 
e consumidores, por assegurar direitos e 
deveres de ambas as partes. Com opinião 
parecida, Fernando Carpinelli, 46 anos, 
comprava os itens da lista de material 
escolar da filha mais nova. Acompanhado 
de Lívia, a ‘herdeira’ mais velha, analisou o 
trabalho de campo dos fiscais como medi-
da correta, necessária e corriqueira. “Faz 
parte do jogo democrático e beneficia a 
todos”, pontuou o pai das meninas.

Nas escolas – Nas escolas particu-
lares, o trabalho principal do Procon diz 
respeito à lista de material escolar repas-
sada aos pais de alunos. De acordo com a 
Lei federal nº 12.886/2013, a mesma não 
pode conter itens de uso coletivo, como os 
de higiene e limpeza, ou, ainda, taxas para 
água, luz, telefone, impressão e fotocópia, 
pelo fato de essas despesas estarem inclu-
ídas na mensalidade.

É considerada abusiva a cobrança da 
taxa de material escolar sem a apresen-
tação de uma lista; a escola precisa infor-
mar quais itens devem ser adquiridos. A 
decisão entre comprar os produtos solici-
tados ou pagar pelo pacote oferecido pela 
instituição de ensino é do consumidor. 
Também é proibido exigir a compra do 
material escolar no próprio estabeleci-
mento de ensino, assim como determinar 
marcas e pontos de venda ‘obrigatórios’. 
A exceção permitida é quando o material 
didático usado forem apostilas.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Okomizo e Sprangosk (fiscais do Procon) – Atenção especial ao cumprimento de ofertas

Carpinelli e Lívia (filha) – Medida correta, necessária

Márcia – “Ação do Procon está aprovada”

SERVIÇO
Fundação Procon 
www.procon.sp.gov.br
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) – goo.gl/qtiKOQ
Telefones: Na capital, ligar 151, de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 19 
horas; no interior e litoral, consultar 
no site do Procon o número e o 
endereço dos Procons municipais
Itens de material escolar com selo do 
Inmetro obrigatório – goo.gl/wPMbMu
Lei federal nº 12.886/2013
goo.gl/pSlZXS
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