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RESUMO

O projeto visou abordar, as principais violações de direitos dos consumidores das grandes lojas varejistas em Frutal-MG. Tendo como objetivo, esclarecer os direitos que os

consumidores possuem, analisando ainda, a participação do PROCON no processo reclamatório e da verificação das lojas varejistas. No entanto, para o presente estudo, foi

usado a metodologia dedutivo, como fonte de conhecimento após estudo feito na doutrina e pesquisa de campo, como também, foram usados o estudo de casos, ou seja, os

atendimentos do PROCON de Frutal/MG e questionários a cidadãos frutalenses que sejam maiores de 18 anos. Dessa forma, para o desenvolvimento do projeto, foram

levantadas questões como; número de lojas varejistas no município de Frutal, tal como, um estudo sobre a importância do Procon para a comunidade, e uma pesquisa de campo

com os consumidores, que responderam um questionário online. Por fim, foi possível concluir o projeto foi satisfatório. Pois, as lojas varejistas de Frutal/MG se mostraram a

disposição do dialogo a todo momento com a cliente. Sendo que, até quando procurados pelo Procon, não exaltaram em dificultar a solução do problema. Importante salientar

ainda, que os casos levados ao Juizado Especial se mostrou baixo, ou seja, dos casos que chegaram ao Procon, bastante deles são resolvidos ali mesmo, extrajudicialmente.

Conquanto, temos de ressaltar ainda, que as lojas varejistas para a sociedade frutalense é de suma importância, já que elas geram, renda, trabalho e lucro a comunidade de

Frutal.
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