
 

 
 
 
 
 

 

Procon – Barreiras. End: Rua Capitão Manoel Miranda, 1004, Centro, Barreiras – Bahia. CEP: 47806-

002. Tel: (77) 3613-9559. Site: www.barreiras.ba.gov.br; Email: procon@barreiras.ba.gov.br 

Dicas e Orientações do PROCON/Barreiras para o Dia das Crianças. 

 

Com a proximidade do Dia das Crianças, a quinta data que mais movimenta o mercado 

brasileiro, que neste ano será comemorado no próximo sábado dia 12 de Outubro. O 

PROCON/Barreiras, órgão integrante do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor – SMPDC, instituído pela Lei Municipal nº 958/2011, alerta os consumidores sobre 

cuidados que devem ser tomados na hora da compra dos presentes infantis.  

 

 Confira as dicas do PROCON/Barreiras: 

 

a) ANTES DA COMPRA 

 

1. Escolher o brinquedo adequado para a idade da criança;  

 

2. Observe sempre a classificação etária indicativa do produto; 

 

3. Verifique se há selo do INMETRO na embalagem. Órgão Certificador que inspeciona e 

atesta o produto de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT; 

 

4. Se for um brinquedo eletrônico, peça ao vendedor que coloque o produto para funcionar 

na sua presença, para certificar-se que o mesmo está funcionando corretamente. Assim 

como verificar a relação das empresas que prestam assistência técnica autorizada; 

 

5. Exija nota fiscal, o manual de instruções (em português) e o certificado de garantia; 

 

6. Quanto aos presentes dos tipos calçados, roupas ou acessórios, lembre-se que para 

requisitar a troca se deve acertar previamente com o lojista e pedir a garantia da troca 

por escrito, na etiqueta ou na própria nota fiscal;  

 

7.  Se tratando de compras on-line é preciso verificar se constam no site o número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço físico e canais de troca e 

atendimento. Observe, também, se há cobrança de frete, existência de outras taxas e o 

prazo de entrega. 

 

 Conheça os prazos para a reclamação de produtos com defeito:  

- Bens duráveis: prazo para reclamação é de 90 dias. 

Ex.: eletrodomésticos, carros.  

 - Bens não duráveis: prazo para reclamação é de 30 dias. 

Ex.: alimentos, roupas. 


