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É o Órgão que

protege e defende

os consumidores!

Bom dia, Senhor BÉPPE.

Aonde você vai?

Bom dia, LUCAS! Estou

indo ao PROCON.

Conhecendo

o PROCON
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E É esse Órgão que faz fiscalização

nas empresas onde vendem produtos

ou prestam serviços!

Mas como o

PROCON sabe como

essas coisas

devem funcionar?

Pelo Código de

Defesa do

Consumidor!

Nossa, nem sabia

que existia isso!

O que é procon?



Lá no Código estão

previstos os direitos mais

importantes do consumidor!

O Código de Defesa do Consumidor vale não só

aqui em Criciúma, mas em todo o Brasil! Idoso,

adulto, criança ou adolescente são protegidos

nas relações de consumo!
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Olá pessoal! Vi que vocês

estão falando do Código de

Defesa do Consumidor. Lá temos

o direito à informação sobre os

produtos e serviços!

Exatamente OSCAR. E mais: prevenção e reparação

dos prejuízos materiais por defeito no produto

ou na prestação do serviço. Proteção à vida,

saúde e segurança e outros mais!

Acho que entendi,

mas quem são os

consumidores?

Uma coisa é certa,

amigos: Todos devemos

conhecer o Código de

Defesa do Consumidor.

Ele é muito importante!

Como Proteção

contra a propaganda

enganosa e abusiva.



É qualquer

pessoa, até

mesmo empresas,

que compram os

produtos ou

serviços para

seu próprio

consumo!

SANDUÍCHE.

R$ 5,00

O Código fala que consumidor: é

toda pessoa física ou jurídica que

adquire ou utiliza produto ou

serviço como destinatário final.

LUCAS, sua aula de karatê é

uma prestação de serviço.

Quando você corta seu

cabelo, também.

Todo o produto deve ter preço,

LUCAS. Ele deve estar visível, de

forma que possamos enxergar.
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Bem

amigos,

preciso

ir ao

Banco.

Foi

ótimo

estar

com

vocês.

Até

logo!

Até logo,

OSCAR, e

não

esqueça:

aqui em

Criciúma,

no guichê

de caixa,

você deve

ser

atendido

em até 30

(trinta)

minutos.

Art. 1º Ficam as agências bancárias estabelecidas no Município
de Criciúma obrigadas a colocarem à disposição dos usuários
pessoal suficiente no setor de caixa a fim de que os serviços
sejam prestados em tempo razoável.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, é considerado tempo
razoável para atendimento:
I - nas agências bancárias:
a) até 20 (vinte) minutos em dias normais;
b) até 30 (trinta) minutos em véspera ou após feriados
prolongados, nos dias de pagamentos dos funcionários públicos
municipal, estadual e/ou federal e nos dias de recolhimento
de tributos municipal, estadual e/ou federal.

HORÁRIOS DE ESPERA BANCO

DIA
S NO

RM
AIS

20
MIN 30 MIN



É isso mesmo,

LURDES e OSCAR:

se você não for

atendido neste

tempo, não

esqueça de ligar

para o PROCON. É

151!

DISQUE

151

PROCON
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Código de Defesa do Consumidor. Art. 3º.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista.

É o fornecedor,

LUCAS. Fornecedor

é toda empresa ou

pessoa que vende

ou coloca no

mercado produtos

ou serviços à

disposição dos

consumidores. Até

alguns serviços

públicos são

considerados

fornecimento!

Legal. Mas tenho

uma dúvida?

eu que compro,

sou o consumidor!

E quem me vende?

LUCAS, você deve saber também que nas

vitrines os preços dos produtos devem

estar com seu valor à vista,

mas se o vendedor oferecer o valor das

condições a prazo e seus juros, o preço

também deve estar direcionado para fora,

de forma que possamos enxergar da rua!



Tudo o que compramos

para uso próprio

e de nossa família

é um produto.

Televisão, comidas,

livros, remédios...

Mas todos

os produtos

são iguais?

Não, LUCAS, os produtos podem

ser diferenciados em duráveis

e não duráveis. Por exemplo:

quando compramos um alimento

no supermercado, ele é um

produto não durável. Já quando

compramos uma televisão,

ela é um produto durável.

REMÉDIO

E qualquer trabalho

desempenhado

por uma pessoa

a pedido de outra,

LUCAS, é um serviço.
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E essa diferença LUCAS

é muito importante! Quando

o produto apresenta

problemas, os prazos para

reclamação dos vícios

aparentes e de fácil

constatação são diferentes:

30 dias para os produtos não

duráveis e 90 dias para os

duráveis. O prazo começa

quando o produto é

entregue!

Interessante, LURDES. Mas as

trocas de produtos eu posso

fazer em qualquer caso, não é?

Não, LUCAS, apesar de muitas

pessoas acharem que isso é

obrigatório, na verdade, é algo

que os fornecedores fazem para

a pessoa voltar a comprar e se

sentir bem comprando em sua loja.

A obrigação existe no caso dos

produtos com vícios.

30 DIAS
PRODUTOS

NÃO DURÁVEIS

PRODUTOS

DURÁVEIS

RECLAMAÇÃO DOS VÍCIOS

90 DIAS



Exatamente. E o Código fala perfeitamente quais

as opções disponíveis, isso se o fornecedor não

resolver o problema em 30 dias: que é a

substituição do produto por outro da mesma

espécie, em perfeitas condições de uso.

A restituição

imediata da

quantia paga,

podendo

ocorrer

perdas e

danos.
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Sabe, LURDES, quando

minha mãe comprou minha

bicicleta, ela comprou

pela Internet e veio com

a Nota Fiscal. Mas eu não

gostei da vermelha, eu

queria uma azul. Minha

mãe conseguiu trocar!

Importante você ter

falado nisso, LUCAS! Em

compras que fizermos fora

do estabelecimento, como

é o caso da internet,

temos o direito ao

arrependimento. Devemos

exercê-lo em sete dias a

partir da assinatura do

contrato ou do

recebimento do produto.

Acabei de comprar uma bolacha lá na mercearia.

E lembrei de uma coisa: sempre quando formos

comprar alimentos, devemos olhar a data de

validade ou se a embalagem está aberta,

amassada ou enferrujada!

Verdade!

Sempre

consulto na

embalagem a

data de

fabricação e

validade. Meu

pai me ensinou

que isso

significa até

quando o

produto pode

ser consumido

sem risco.

BO
LA
CHA

V
A
LIDA

DE

NOTA

FISCAL
002521 A

VIA

LUCAS, você também deve saber

que em qualquer compra

devemos pedir a nota fiscal. Ela

é fundamental se precisarmos

fazer reclamações. E mais: ela

ajuda a combater a sonegação

de impostos.

O abatimento

proporcional do preço.

7 DIAS
DIREITO DE ARREPENDIMENTO

COMPRAS NA INTERNET



LOJA ROUPAS
FEMININAS

Quando nós consumidores temos

algum problema, é sempre importante

procurar primeiro o fornecedor!

Às vezes, falando apenas com ele já

conseguimos resolver a situação.

Outra coisa que devemos sempre prestar atenção

é na publicidade. Algumas podem ser enganosas ou

abusivas. Elas se aproveitam da nossa boa-fé!

Ficamos sem informações suficientes para saber se

as coisas estão certas ou não...

Justamente!

Devemos sempre

estar atentos.

Algumas coisas

buscam apenas

iludir e enganar

o consumidor.
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Viu só, LUCAS?

Conseguimos resolver

o problema.

É, percebi que a melhor

coisa para não sermos

prejudicados e não nos

desrespeitarem

é conhecermos nossos

direitos e garantias

legais!

E se nossos problemas

não forem resolvidos

e nossos direitos não

forem respeitados,

já sabemos o que fazer:

PROCURAR O PROCON! É 151!

FIM




