


 O contexto vivido pela sociedade mundial nestes primeiros meses de 2020 
alterou sobremaneira as relações sociais. Isso porque, em atenção às orientações da 
Organização Mundial da Saúde – OMS, o isolamento social passou a ser palavra de 
ordem para o enfrentamento do COVID-19. Nesta linha, uma série de medidas admi-
nistrativas foram tomadas, principalmente em âmbito estadual e municipal, objeti-
vando restringir a circulação de pessoas, como é o caso do fechamento das ativida-
des comerciais não essenciais, restrições em relação aos horários de funcionamento, 
interdição de espaços públicos, entre outros.
 
 Não obstante a necessidade de tais medidas para a superação dessa difícil 
realidade, inegáveis são os reflexos econômicos: fechamento de empresas, demis-
sões, reduções salariais, rompimentos e inadimplência contratual, superendivida-
mento, aumento abusivo de preços de produtos e serviços, modificação nas formas 
de contratação e pagamento, novas formas de publicidade, etc.. Consequentemen-
te, algumas áreas do Direito ganham evidência, como é o caso do Direito do Traba-
lho, do Direito Civil e, principalmente, do Direito do Consumidor.

 E foi justamente a partir deste protagonismo do Direito do Consumidor no 
cenário atual bem como da necessidade de absorver uma série de demandas infor-
macionais trazidas por consumidores que se notou a relevância e a pertinência de 
reunir nesta Cartilha os questionamentos mais recorrentes nas últimas semanas, em 
especial àqueles relacionados com as normas editadas mais recentemente, em 
março e abril de 2020, já considerando os efeitos da Pandemia. 

 Aproveitando as discussões realizadas na disciplina de Direito do Consumi-
dor, no décimo e último semestre do Curso de Direito da Universidade Católica de 
Pelotas – UCPEL, os temas e questionamentos foram propostos aos discentes que, 
orientados pelo professor encarregado pela disciplina, reunidos em grupos e emba-
sados na legislação, doutrina jurídica e jurisprudência, propuseram as soluções e os 
devidos encaminhamentos para os problemas/casos colocados em discussão.  

 Sendo temática de interesse da comunidade em geral, e levando em consi-
deração a vocação comunitária da Universidade Católica de Pelotas – UCPEL, perce-
beu-se que o conhecimento construído em sala de aula poderia e deveria extrapolar 
os “muros” da Universidade e, assim, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. 
Afinal, conhecer direitos é pressuposto para o exercício da cidadania! 

APRESENTAÇÃO
Prof. Me. Lucas Gonçalves Conceição

Professor da Universidade Católica de Pelotas – UCPEL, das disciplinas de Direito do Consumidor, Prática 
Jurídica e Ética das profissões Jurídicas. Advogado. Contato: lucas.conceicao@ucpel.edu.br
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 Em tempos de pandemia e isolamento social, podem ocorrer situações onde 
o fornecedor não consiga cumprir com sua obrigação contratual, por circunstâncias 
alheias à sua vontade.

 Primeiramente é imperioso destacar que existindo ou não um contrato 
formal devem ser cumpridas as obrigações pactuadas, tanto do fornecedor quanto 
do adquirente, conforme apregoado pelo Código Civil de 2002, Título V, Artigos 421 a 
853.

 No entanto, em tempos como os atuais, em que medidas extremas estão 
sendo tomadas para contenção da disseminação do CORONAVÍRUS/COVID-19, e, 
onde essas medidas afetam diversos setores do comércio e da indústria, o descum-
primento contratual pode não acarretar penalidades, como por exemplo, o paga-
mento da cláusula penal (a multa por descumprimento contratual). 

 Tal exceção apenas se dá porque o descumprimento da obrigação pela parte 
inadimplente não teria ocorrido por desídia, ou seja, porque não agiu culposamente, 
conforme exige a regra constante no artigo 408 do Código Civil de 2002.

 Assim, não obstante o Código Civil de 2002 verse, no Artigo 389, que em caso 
de descumprimento da obrigação teria o produtor/comerciante que responder por 
perdas e danos, juros e atualização e, ainda, honorários de advogado da outra parte, 
o Artigo 393 excepciona e ressalva expressamente a hipótese em que os prejuízos 
causados tenham sido resultantes de caso fortuito ou força maior e não por culpa 
daquela parte. Portanto, não teria o produtor/comerciante, neste caso, que respon-
der por perdas e danos.

 Na intenção de proteger toda a cadeia produtiva, frente a esta pandemia que 
assola o mundo, muitas relações de consumos irão ter novos olhares, e a análise do 
caso concreto será um fator fundamental para que futuros litígios sejam dirimidos. 

NESTES TEMPOS DE PANDEMIA, E ISOLA-
MENTO SOCIAL, PODE ACONTECER DE O 
FORNECEDOR NÃO CONSEGUIR CUMPRIR A 
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR CIRCUNS-
TÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, COMO 
POR FALTA DE MATÉRIA-PRIMA, POR EXEM-
PLO. RESPONDERIA O FORNECEDOR, 
NESTE CASO, POR PERDAS E DANOS?

Amanda Silva Amorim
Fabiano da Silva Vargas
Fernando da Rosa Martins
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 Como é sabido, vivemos uma pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-
-Cov-2) e, no Brasil, a situação vem se agravando a cada dia que passa. A partir disso, 
todos os setores da sociedade são afetados, principalmente a saúde e a economia. O 
direito do consumidor, mais do que nunca, se torna uma ferramenta essencial no 
combate a práticas abusivas por parte do comércio para com as pessoas, as quais já 
vivem dificuldade econômica, muitas agora se veem sem quaisquer condições de 
manter um mínimo existencial. O aumento excessivo dos preços dos produtos em 
tempos de pandemia mostra a face obscura do comércio, seja ele local ou regional.

 Quando pensamos em práticas abusivas por parte do comércio, nesse caso, o 
aumento excessivo de preços, e mais, quando pesquisamos a respeito, nos depara-
mos com a redação precisa do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. In 
verbis, preceitua-se que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas”, “elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços”. 

 Dentro do que se entende pelos princípios da livre concorrência e da oferta e 
demanda, o comércio possui o direito de estabelecer livremente seus preços, já 
observando a quantidade disponível de determinado produto em estoque. No 
entanto, em razão dos últimos acontecimentos e das circunstâncias que agora se 
impõem ao dia-a-dia de todos, muitos estabelecimentos vêm aumentando os 
preços de determinados produtos, em virtude do aumento da demanda dos 
mesmos.  

 Dessa forma, surge, então, a dúvida acerca de o aumento excessivo dos 
preços ser medida lícita ou não, no atual contexto de pandemia. Em um primeiro 
momento, como já citado, é necessário verificar a questão da oferta e da demanda, 
pois naturalmente com uma grande demanda de produtos e pouca oferta, pelo fato 
de os consumidores estocarem os produtos, os preços, por consequência, tendem a 
sofrer algum tipo de elevação, de forma que o mercado se ajuste à nova situação. 
Logo, resta saber em que proporção o aumento que se está verificando possui racio-
nalidade econômica. 

 De acordo com o art. 39, inciso X do Código de Defesa do Consumidor, é 
vedado ao fornecedor elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. 
Segundo Bruno Miragem, o abuso estará presente quando se der de forma dissimu-
lada ou quando houver, por parte do fornecedor, aproveitamento da posição domi-
nante frente ao consumidor. Aduz, ainda que se trata de verificar se o fornecedor se 
apoia em motivações sustentadas na racionalidade econômica. 

O AUMENTO EXCESSIVO DO PREÇO DOS 
PRODUTOS EM RAZÃO DO DESABASTECI-
MENTO DO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL 
É MEDIDA LÍCITA?
Augusto Cesar Mello Bender
Leonarci Freitas de Albuquerque
Mônica Silveira de Jesus
Sabrina Tondello
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 Tendo em vista, que o sistema econômico brasileiro é baseado na livre inicia-
tiva e, por conseguinte, livre flutuação de preços em ambientes de mercado, bem 
como considerando-se a autonomia dos fornecedores para alterar seus preços, deve 
a análise levar em consideração os possíveis choques entre a oferta e a demanda. 

 Resta evidente, que se for interpretado de forma literal o inciso X do art. 39 do 
Código Consumerista e levando-se em consideração o exposto até aqui, chega-se à 
conclusão de que não há um abuso por parte do fornecedor em relação ao aumento 
de preços, uma vez que está preenchida a justa causa exigida pelo dispositivo, qual 
seja, a situação de pandemia provocada pelo Covid-19. 

 Entretanto, em muitos casos a elevação dos preços tem se mostrado excessi-
va em relação a alguns produtos básicos e acaba por demonstrar uma atuação dissi-
mulada do fornecedor. A abusividade da conduta reside em aproveitar-se da situa-
ção de anormalidade (desabastecimento) e sujeitar os consumidores ao pagamento 
de preços excessivos, visto a extrema necessidade em adquirir o produto. 
 Assim, fica evidenciado que aumentar excessivamente os preços em situa-
ções de excepcionalidade caracteriza prática abusiva que é coibida pelo art. 39, inciso 
X do CDC, sendo dever do consumidor informar às autoridades as irregularidades 
praticadas pelo fornecedor.  

 Imagens de desabastecimento de produtos já são registradas no Brasil, assim 
como vinham sendo em outros países. Em farmácias, por exemplo, a demanda por 
álcool em gel fez com que o produto desaparecesse. Outro exemplo é a questão das 
máscaras, a qual felizmente está sendo superada desde que o ministério da saúde 
informou que as máscaras caseiras poderiam ser usadas pela população, no intuito 
de evitar a falta e o eventual encarecimento deste equipamento para os profissionais 
de saúde. Quanto aos mercados, as autoridades recomendam que as pessoas conti-
nuem fazendo suas compras normalmente, e não estoques, o que ocasionaria um 
eventual desabastecimento. Cabe a população ter consciência.

 No entanto, mesmo a falta de bom senso por parte da população não pode 
servir de justificativa para o aumento dos preços por parte dos comerciantes. Recen-
temente, o ministério da justiça e segurança pública publicou a Norma Técnica nº 
08/2020, a qual trata de estudo técnico conjunto a respeito de abusividade no reajus-
te do preço de produtos e serviços, em decorrência da pandemia. Como já mencio-
nado, o artigo 39, X, do Código de Defesa do Consumidor veda o aumento excessivo 
dos preços sem justa causa. Além deste dispositivo, vale ressaltar o artigo 36, III, da 
Lei 12.529/11, a qual dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 
econômica. O mencionado dispositivo, à esteira do que refere o CDC, preceitua ser 
infração à ordem econômica, independentemente de culpa, aumentar de forma 
arbitrária os preços e, consequentemente, os lucros.

 Situações como a qual estamos passando normalmente geram desequilíbrio 
entre oferta e demanda. Muitas pessoas indo ao mesmo tempo em busca de produ-
tos em supermercados, por exemplo, normalmente causa um aumento na deman-
da e consequentemente o aumento dos preços. É necessário uma análise em 
relação ao aumento da demanda e precisar se há realmente justa causa para o 
aumento de valores.   
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 Inicialmente, tendo em conta o Art. 39, I do Código de Defesa do Consumidor 
- CDC, nota-se que é dada a vedação do condicionamento do fornecimento de 
produtos a limites quantitativos. Vejamos:

 Porém, a realidade atual que nossa sociedade está enfrentando frente ao 
2019-nCoV é corriqueiro encontrar em diversos estabelecimentos normas de limita-
ção de venda de determinados produtos, fato este que em circunstancias naturais 
contrariaria sem dúvidas o CDC em seu artigo acima apresentado. 
 
 Em busca de uma resposta para a aceitação à suposta transgressão da lei 
analisamos qual o fundamento da mesma.

 Preliminarmente observamos que a letra da Lei deixa claro que é proibida a 
vedação do fornecimento de produtos e serviços em razão de limites quantitativos 
sempre que não houver justa causa. Ainda assim, para maior segurança jurídica, 
podemos observar que tal vedação tem como embasamento norma técnica n° 
01/2020, expedida pelo CNDD-FC, comitê este que é integrado pela associação Brasi-
leira de Procons e demais órgãos voltados ao direito e defesa do consumidor e que 
tem como função a avaliação dos impactos causados pela pandemia ora vivenciada. 
Tal norma técnica delibera que a limitação da quantidade de produto ou serviço, nas 
vendas feitas no comercio, com a finalidade de garantir o abastecimento do merca-
do e atender as necessidades dos consumidores, em situação de grande procura e 
enquanto durar a pandemia do 2019-nCoV, não constitui pratica comercial abusiva 
eis que motivada em justa causa. 

 Sintetizando, tendo em vista a situação atual do país e do mundo, e grande 
procura por produtos e serviços, muitas vezes até de forma exagerada, faz-se neces-
sária tal limitação para que somente assim se possa garantir o abastecimento de 
todos os consumidores. 

NESTES TEMPOS DE PANDEMIA, A LIMITA-
ÇÃO QUANTITATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS É MEDIDA ILÍCITA?

Ana Laura Afonso Arismendi
Fernanda Hornick Macedo
Lara Brum de Avila
Luana dos Santos Xavier
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Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 
dentre outras práticas abusivas: I - Condicionar o forneci-
mento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a 
limites quantitativos. 



 Inicialmente, conforme disposto pelo Art. 26, incisos I e II do Código de Defesa 
do Consumidor, em períodos normais, o consumidor terá 30 (trinta) dias para recla-
mar vícios aparentes ou de fácil constatação de fornecimento de serviços e produtos 
não duráveis, bem como 90 (noventa) dias para o fornecimento de serviços e de 
produtos duráveis, contados a partir da entrega do produto ou término dos serviços, 
consoante o §1º do referido dispositivo. 

 Contudo, nos termos da questão em comento, em decorrência da pandemia 
depreendida pelo Covid-19 diversos estabelecimentos comerciais foram fechados 
por autoridades administrativas, impossibilitando o acesso por consumidores. Dessa 
forma, o consumidor poderá se valer da aplicabilidade do parágrafo 2º do mesmo 
Art. 26, pelo qual obstará o decurso dos prazos supradescritos em caso de comprova-
da reclamação perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente.

 Sendo assim, o período de garantia dos produtos poderá restar suspenso, 
passando a contar a partir do retorno das atividades do referido estabelecimento 
comercial. Para tanto, será necessário que o consumidor sinalize o defeito ou vício 
por escrito, cientificando a empresa sobre o defeito, devendo encaminhar, também, 
e-mail como forma de aviso. Lembrando que esta é apenas uma recomendação que 
tem o intuito de ajudar o consumidor a evitar eventuais transtornos.

 Por fim, sobre o tema mencionado, o Procon de São Paulo já criou um canal 
que visa solucionar os problemas de consumo enfrentados na quarentena. Assim, é 
possível acessar o site www.procon.sp.gov.br e fazer a reclamação, inclusive, sobre 
vícios e problemas identificados durante o atual cenário.

NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL 
ALGUNS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
FORAM FECHADOS POR AUTORIDADES AD-
MINISTRATIVAS, IMPOSSIBILITANDO O 
ACESSO POR CONSUMIDORES. SABE-SE 
QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI-
DOR ESTABELECE PRAZOS DECADENCIAIS 
PARA O CONSUMIDOR RECLAMAR EVENTU-
AL VÍCIO DO PRODUTO. MAS SE O ESTABE-
LECIMENTO ESTIVER FECHADO E O PRAZO 
TRANSCORRER, QUAIS ALTERNATIVAS 
TERÁ O CONSUMIDOR?

Ariane Nunes Leite
Liliane dos Santos Borges
Natália Selayaran Cardozo Kruger
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 Em tempos de Pandemia do Covid-19, ganha força um novo formato de apre
sentação musical: as “Lives”. Oportunidades em que o público fica ou deveria ficar 
em casa, sem aglomerações, cuidando do isolamento social e, de quebra, tem a 
possibilidade de curtir um bom show.

 Grandes empresas têm visto nesse formato uma boa oportunidade para 
negócios, de forma a patrocinarem tais eventos e com isso, alcançar o marketing 
desejado com seu público-alvo, de vez que, dependendo do artista, pode-se chegar 
a uma quantidade de expectadores que facilmente supera a casa dos milhões. 

 Todavia, o Direito do Consumidor, por seu caráter protetivo, tem visto nesta 
modalidade de entretenimento uma forma indireta de, em determinadas situações, 
o consumidor ser abusado de alguma forma.

 Isso porque o caput do artigo 37 da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – proíbe de forma expressa a publicidade abusiva. Em tom de conceitu-
ação, o parágrafo 2º do referido dispositivo legal define que “É abusiva, dentre outras 
a publicidade (...) que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança”.

 Como se vê, o objetivo do legislador é assegurar a plena capacidade do con-
sumidor de compreender aquilo que está sendo anunciado, podendo, assim, decidir 
livremente sobre a necessidade e interesse em adquirir os produtos e serviços oferta-
dos.

 Nessa perspectiva, foram editadas regras que restringem este tipo de publici-
dade, limitando-o a determinados horários, ou fazendo constar expressamente, nas 
peças publicitárias divulgadas, advertências quanto aos riscos e prejuízos à saúde 
dos seus consumidores.

NESTES TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, 
COM PRETEXTO DE ENTREGAR ENTRETENI-
MENTO, TEMOS VISTO UMA SÉRIE DE CAN-
TORES E ARTISTAS REALIZAREM LIVES PA-
TROCINADAS NA INTERNET, MUITAS VEZES 
ESTIMULANDO OS CONSUMIDORES A SE 
COMPORTAR DE FORMA PREJUDICIAL OU 
PERIGOSA À SUA SAÚDE OU SEGURANÇA. 
COMO O DIREITO DO CONSUMIDOR 
ENCARA TAL SITUAÇÃO?

Fabio Rogério Rosa Braga
Franklin Hellwig
Jacques Luis Caetano Farias
Rodrigo Gomes Vieira
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 No Brasil, as restrições publicitárias advêm da Constituição Federal, do 
Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e da Lei nº 9.294/96 e suas 
alterações.

 Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal determi-
na que “A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medica-
mentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do pará-
grafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso”.

 Por sua vez, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, em seu 
Anexo A, estabelece restrições específicas com relação à publicidade de bebidas 
alcoólicas, dentre elas a de que esta “(...) não deverá induzir, de qualquer forma, ao 
consumo exagerado ou irresponsável”.

 Assim, diante do exposto, percebe-se que o Direito do Consumidor busca 
garantir a proteção do consumidor, possibilitando que este, após o contato com a 
publicidade, faça uma opção informada e consciente quanto à conveniência de usar 
os produtos anunciados, sujeitando-se aos riscos e prejuízos à sua saúde e seguran-
ça, expressamente referidos



 Em tempos de Pandemia do Covid-19, ganha força um novo formato de apre
sentação musical: as “Lives”. Oportunidades em que o público fica ou deveria ficar 
em casa, sem aglomerações, cuidando do isolamento social e, de quebra, tem a 
possibilidade de curtir um bom show.

 Grandes empresas têm visto nesse formato uma boa oportunidade para 
negócios, de forma a patrocinarem tais eventos e com isso, alcançar o marketing 
desejado com seu público-alvo, de vez que, dependendo do artista, pode-se chegar 
a uma quantidade de expectadores que facilmente supera a casa dos milhões. 

 Todavia, o Direito do Consumidor, por seu caráter protetivo, tem visto nesta 
modalidade de entretenimento uma forma indireta de, em determinadas situações, 
o consumidor ser abusado de alguma forma.

 Isso porque o caput do artigo 37 da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – proíbe de forma expressa a publicidade abusiva. Em tom de conceitu-
ação, o parágrafo 2º do referido dispositivo legal define que “É abusiva, dentre outras 
a publicidade (...) que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança”.

 Como se vê, o objetivo do legislador é assegurar a plena capacidade do con-
sumidor de compreender aquilo que está sendo anunciado, podendo, assim, decidir 
livremente sobre a necessidade e interesse em adquirir os produtos e serviços oferta-
dos.

 Nessa perspectiva, foram editadas regras que restringem este tipo de publici-
dade, limitando-o a determinados horários, ou fazendo constar expressamente, nas 
peças publicitárias divulgadas, advertências quanto aos riscos e prejuízos à saúde 
dos seus consumidores.
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 A pandemia do Covid-19 trouxe consigo graves consequências para o sistema 
de saúde, para a economia e para os mais diversos setores a nível mundial. Em razão 
da facilidade com que o vírus se transmite, países do mundo inteiro cancelaram 
inúmeros voos agendados para período de isolamento.

 Diante disto, foi urgente a adoção por parte das companhias aéreas de medi-
das a minimizar os prejuízos dos referidos cancelamentos, eis que as companhias 
aéreas e tampouco os consumidores podem ser responsabilizados pelo ocorrido. 
Baseado nessa necessidade, a Presidência da República editou a Medida Provisória 
925/20, a qual dispõe sobre as medidas emergenciais para a aviação brasileira em 
razão da pandemia do Covid-19. Nela estão estabelecidas duas formas de solucionar 
o impasse: a restituição do valor ou a possibilidade de remarcação da viagem.

 Em relação ao primeiro caso, a referida Medida Provisória, em seu Art. 3º, con-
cede à empresa aérea o prazo de doze meses para reembolsar ao consumidor o valor 
da passagem comprada e não utilizada. Contudo, necessário frisar que o artigo aduz 
que devem ser observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência 
material, nos termos da regulamentação vigente. Ou seja, os consumidores poderão 
ser penalizados (através do pagamento de multas contratuais) pelo cancelamento 
da viagem.

 Não obstante a disposição trazida pela referida Medida Provisória, é crível que 
junto ao judiciário seja possível o reembolso do valor da passagem aérea sem a 
incidência das multas contratuais, em atenção à excepcionalidade do contexto, 
caracterizado como motivo de força maior.

 Além disso, a Medida Provisória acrescenta um parágrafo primeiro ao Artigo 
supra que estabelece a segunda opção mencionada anteriormente – remarcação da 
viagem. Optando por não cancelar sua passagem, o consumidor converterá o valor 
da compra em créditos para utilizar em outra data, ficando isento das referidas 
penalidades contratuais. Ainda, importante ressaltar que a Medida Provisória prevê o 
prazo de doze meses para utilização do crédito, contados a partir da data do voo con-
tratado.

 Assim, diante da delicadeza do cenário, ao consumidor será oportunizado 
ponderar entre sua situação financeira e a possibilidade de remarcação da viagem.
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 Tendo em vista o estado de calamidade pública decretado e a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), o 
Presidente da República editou a Medida Provisória nº 948/2020 para regulamentar 
os cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e 
cultura.

 Segundo o Ministério do Turismo o objetivo da Medida Provisória é “auxiliar os 
segmentos turísticos e culturais nesse período de crise”. Somente no segmento de 
hotelaria a taxa de cancelamento de viagens em março de 2020 ultrapassou os 85%, 
“reforçando que o turismo é um dos segmentos mais afetados pelo surto da Covid-
-19”.
 A referida norma dispõe que, no caso de cancelamento de serviços, reservas 
e eventos, inclusive shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade 
empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor 
desde que remarquem os serviços, as reservas e os eventos cancelados; disponibili-
zem créditos para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e even-
tos ofertados pelas respectivas empresas; ou ainda, formalizem outro acordo com o 
consumidor. 

 Porém, para que os procedimentos elencados acima ocorram sem custo 
adicional, taxa ou multa ao consumidor, a solicitação do cancelamento tem que ser 
efetuada no prazo de 90 (noventa) dias, contados do dia 08 de abril de 2020, ou seja, 
da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 948/2020. 
A norma também determina, na hipótese de ser disponibilizado crédito para uso ou 
abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, o prazo de 12 (doze) 
meses para a utilização desse crédito, contados da data do encerramento do estado 
de calamidade pública. 

 Além disso, de acordo com essa Medida Provisória, para que haja a remarca-
ção dos serviços, das reservas e dos eventos deverão ser levados em consideração a 

E DEPOIS DA MEDIDA PROVISÓRIA 
948/2020, COMO FICAM AS RESERVAS DE 
HOTÉIS PREVIAMENTE AGENDADAS PARA 
O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E QUE 
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REEMBOLSADAS? COMO DEVE PROCEDER 
O CONSUMIDOR?
Adria Vesni Jorge da Silveira
Carolina Nobre Kabke
Cibele Cardoso Bernardes
Clarice de Oliveira Teixeira
Luciane Lopes Morales
Renata Selvero Rodrigues
Vagner de Abreu Marques
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sazonalidade e os valores dos serviços originalmente contratados, bem como o prazo 
de 12 (doze) meses, contados da data do encerramento da calamidade, para o 
reagendamento.

 Ademais, se houver a impossibilidade de remarcação, disponibilização de 
crédito ou a formalização de acordo com o consumidor, o prestador de serviços ou a 
sociedade empresária ficará obrigado a restituir o valor recebido ao consumidor, 
atualizado monetariamente no prazo de 12 (doze meses), contado da data de encer-
ramento do estado de calamidade pública.

 Isso posto, resta claro que a pandemia por Coronavírus modificou de forma 
considerável as relações de consumo, impedindo o cumprimento da obrigação de 
fazer no que tange a realização de shows e eventos. Assim, de extrema relevância a 
Medida Provisória 948/20 ao trazer a desobrigatoriedade dos prestadores de serviços 
ou sociedade empresária de reembolsar os valores já pagos pelos consumidores. 
Outrossim, ao consumidor fica assegurada a remarcação dos serviços e dos eventos 
cancelados por motivo da pandemia, devendo esse observar o prazo de 90 (noventa) 
dias para solicitação do cancelamento de tais serviços, sem custo adicional, contados 
da data de entrada em vigor da Medida Provisória em questão.

 De mais a mais, cabe ao prestador do serviço conceder ao consumidor a 
possibilidade de crédito que deverá ser utilizado em até 12 (doze) meses, contados da 
data do encerramento do estado de calamidade pública.
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 Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou a pan-
demia de Covid-19, causada pelo novo coronavirus. Diante do cenário de calamidade 
mundial, que atingiu não somente a saúde, mas também a economia de todos os 
países, é inegável que a Covid-19 trouxe repercussão de proporções incalculáveis, 
onde decisões emergenciais precisaram ser tomadas.

 Foi adotado em grande parte do território nacional, o regime de isolamento 
social, com a suspensão ou cancelamento de diversas atividades sociais e econômi-
cas, como atividades comerciais, de entretenimento e de ensino. A proibição das 
atividades que gerassem aglomerações de pessoas, como eventos públicos de 
grande monta, shows, reuniões e afins passaram a gerar atritos nas relações de con-
sumo. Diante deste cenário, o governo federal passou a adotar diversas medidas 
legais, objetivando amenizar os danos causados a economia brasileira. 

 Diante disso, foi então editada a Medida Provisória 948, de 08 de abril de 
2020.

 A presente medida dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de 
eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública. 
Entende-se, que a medida foi editada com intuito de mitigar as perdas sofridas por 
ambos os lados da relação de consumo, estabelecendo em seu texto, que os prazos 
para cumprimento dos acordos e obrigações ensejados pelas relações conflitantes 
ocorridas durante o estado de calamidade, começariam a contar após 12 meses de 
decretado o fim do mesmo.

 No Artigo 5º, a referida Medida Provisória traz previsões um tanto quanto con-
troversas. Afirma que as relações de consumo regidas por esta norma caracterizam 
hipóteses de caso fortuito ou força maior e, por isso, não ensejariam danos morais, 
aplicação de multas ou outras penalidades, tais como as previstas no Artigo 56 do 
Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o mencionado Artigo 5º, ao afirmar que 
as relações de consumo em comento não podem caracterizar danos morais, genera-
liza algo que é muito particular, que só poderia ser avaliado no caso concreto.

 Cabe observar que o referido artigo deixa margem para que os fornecedores 
procedam de má-fé com o consumidor, sem temer a punição apropriada, uma vez 
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que o texto da Medida Provisória é taxativo ao excluir a sua responsabilidade, em 
clara violação à Constituição Federal que prevê o direito à indenização como direito 
fundamental, em seu Artigo 5º, incisos V e X.

 Muito embora não se desconheça o teor do Artigo 393 do Código Civil de 
2002 quando estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 
caso fortuito e força se expressamente não houver por eles se responsabilizado, bem 
como que a pandemia de Covid-19 configura hipótese de força maior, é necessário 
analisar o caso concreto sempre com razoabilidade e proporcionalidade. Afinal, 
quando se fala em dano moral se fala em abalo psicológico, que é sempre interno e 
particular a cada indivíduo.  

 Isso significa que não se pode afirmar que todo consumidor que venha a 
ingressar com ação indenizatória no período de duração do estado de calamidade, 
relacionada com a temática aqui discutida, possa ter sua pretensão afastada com 
base no argumento da pandemia, por força de uma Medida Provisória que manifes-
tamente contraria o Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, os precei-
tos constitucionais. 

 Assim, parece questionável do ponto de vista constitucional o Artigo 5º da 
referida medida, uma vez que ele generaliza e afasta a indenização por danos 
morais, mesmo sendo um direito básico do consumidor bem como um direito 
fundamental. 
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particular a cada indivíduo.  

 Isso significa que não se pode afirmar que todo consumidor que venha a 
ingressar com ação indenizatória no período de duração do estado de calamidade, 
relacionada com a temática aqui discutida, possa ter sua pretensão afastada com 
base no argumento da pandemia, por força de uma Medida Provisória que manifes-
tamente contraria o Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, os precei-
tos constitucionais. 

 Assim, parece questionável do ponto de vista constitucional o Artigo 5º da 
referida medida, uma vez que ele generaliza e afasta a indenização por danos 
morais, mesmo sendo um direito básico do consumidor bem como um direito 
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 Sabe-se que a tecnologia, e a própria internet, tem favorecido sobremaneira 
as relações comerciais, especialmente nestes tempos de isolamento social, com a 
disseminação dos aplicativos para smartphones. Porém, não obstante toda facilita-
ção que proporcionam tanto aos consumidores como aos fornecedores, algumas 
situações vêm desagradando os consumidores, como a disparidade entre o que foi 
anunciado através de imagens no aplicativo e o produto em si, por exemplo. É preci-
so, diante disso, analisar tal postura a partir do Código de Defesa do Consumidor. 
A reflexão que exsurge a partir daí é se poderia o consumidor valer-se do instituto do 
direito de arrependimento nas compras via aplicativos de “delivery de comida”.
Pois bem, tal direito está consolidado no Artigo 49 do Código de Defesa do Consumi-
dor, o qual dispõe: 

NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL A 
UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE “DELI-
VERY DE COMIDA” SE INTENSIFICOU. NAS 
COMPRAS PELA INTERNET EM GERAL, 
MUITAS VEZES SE PERCEBE UMA DISTOR-
ÇÃO ENTRE AS IMAGENS QUE SÃO TRAZI-
DAS AOS CONSUMIDORES E A REALIDADE, 
O QUE PODE TRAZER UMA FRUSTRAÇÃO 
NAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. 
PARA MINIMIZAR ESTE PROBLEMA EXISTE 
O DIREITO DE ARREPENDIMENTO. A PARTIR 
DAÍ A PERGUNTA QUE FICA É: PODERIA O 
CONSUMIDOR SE VALER DO DIREITO DE 
ARREPENDIMENTO NAS COMPRAS VIA 
APLICATIVOS DE “DELIVERY DE COMIDA”? 
Ana Lúcia de Carvalho Seixas 
Bruno Strelow Kopereck
Klaus Jocksch dos Santos
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 Isso significa que as compras que são realizadas fora do estabelecimento 
comercial, como é o caso das compras pela internet – através de aplicativos, propor-
cionam ao consumidor a possibilidade de refletir a respeito da necessidade do 
mesmo pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da assinatura do contrato ou recebimen-
to do produto. Isto é, já que o consumidor não pôde experimentar o produto, poderá 
se arrepender em até 7 (sete) dias.

 Quando da análise isolada do dispositivo legal em comento, parece lógica a 
incidência do Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor nos casos de aplicativos 
de “delivery de comida” , de vez que  os requisitos legais são perfeitamente 
cumpridos. 

 Todavia, faz-se necessário uma análise principiológica e sistematizada do 
Código de Defesa do Consumidor. O ponto de partida é o princípio da boa-fé objeti-
va, tido por alguns doutrinadores como o “Coração do Código de Defesa do Consu-
midor”. Pretende tal princípio estabelecer o justo equilíbrio na relação contratual, 
exigindo um comportamento de lealdade entre consumidor e fornecedor. 

 Assim, sendo possível a aplicação do direito de arrependimento ao caso, 
observando a natureza do serviço prestado, a relação contratual tornar-se-ia eviden-
temente desequilibrada, uma vez que se houver a devolução do pedido o fornecedor 
muito provavelmente estaria impedido de comercializá-lo novamente e acabaria 
perdendo o produto. Além disso, o próprio prazo de 7 (sete) dias é impraticável no 
caso. 

 Ademais, teria o consumidor alternativas outras para os casos em que a 
oferta não for cumprida pelo fornecedor ou o produto ou serviço apresentar vício ou 
defeito. Possibilidades que muito bem resguardarão o consumidor diante de uma 
situação justificável e razoável, e não o mero arrependimento. Assim, muito mais 
próximos do equilíbrio contratual estariam os contratantes.

 Portanto, em atenção à natureza do produto pedido pelo “delivery de 
comida”, inviabilizado está a utilização do direito de arrependimento pelo consumi-
dor. 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo 
de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebi-
mento do produto ou serviço, sempre que a contratação 
do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comerciais, especialmente por telefone 
ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventu-
almente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 
reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados. 
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