
ORIENTAÇÕES SOBRE RELAÇÕES 
DE CONSUMO EM TEMPOS DE COVID-19



SOBRE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS

Viagens: A legislação que trata da relação passageiro-empresas aéreas é encontrada em 03 
diplomas legais: Resolução nº 400 da ANAC, Código de Defesa do Consumidor e Código 
Civil. Os consumidores que estão envolvidos em viagens de turismo, poderão remarcar ou 
cancelar as viagens de acordo com as regras abaixo detalhadas:

Resolução nº 400 da ANAC:
Nos casos em que a empresa aérea teve a iniciava de cancelar ou alterar a passagem, o pas-
sageiro em território brasileiro faz jus às seguintes garantias: qualquer alteração programada 
feita pela empresa aérea, em especial quanto ao horário do voo e o seu itinerário, deve ser 
informada ao passageiro com 72 horas de antecedência da data do voo. Nos voos interna-
cionais, se essa informação não for repassada ao passageiro dentro do prazo, ou a alteração 
for superior a 1 hora em relação ao horário de parda ou de chegada, a empresa aérea deverá 
oferecer ao passageiro as alternavas de reembolso integral ou reacomodação em outro voo. 
O prazo de reembolso teve previsão alterada Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 
2020, ficando definido que as empresas aéreas terão até doze meses. Os consumidores que 
aceitarem crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contrata-
do, ficarão isentos das penalidades contratuais. 



Caso o passageiro tenha algum problema com sua empresa aérea, primeiro é necessário 
procurar os canais de atendimento da própria companhia. Se o problema persistir, o canal 
adequado para registrar manifestações é a plataforma oficial do governo federal www.con-
sumidor.gov.br. Todas as empresas aéreas que operam no Brasil já estão na plataforma e 
têm o prazo de até 10 dias para responder às reclamações registradas pelos passageiros e 
o índice de solução do setor aéreo é superior a 70%, conforme avaliação dos próprios con-
sumidores.
Código de Defesa do Consumidor:
O fornecedor de produtos ou serviços possui o dever de manter o consumidor informado 
permanentemente e de forma clara sobre todos os aspectos da relação contratual. 

Em casos de compra online, deve aparecer aos consumidores um resumo referente ao con-
trato de transporte aéreo contendo todos os itens e serviços selecionados, além de todos os 
direitos essenciais frente à legislação. 
Nos casos de reembolso, os custos irão recair sobre o valor dos serviços de transporte e sua 
variação irá ocorrer de acordo com as regras do contrato de transporte da passagem aérea 
adquirida e, também, pela resolução 400 da ANAC.  Frisa-se que as multas cobradas pela 
empresa aérea não poderão ser maiores que estes valores, mesmo que a passagem aérea 
seja promocional. Tarifas de embarque e os impostos devem ser sempre reembolsados ao 
passageiro que não embarcou. Para os consumidores que remarcaram passagens, as tarifas 
aeroportuárias e tributos poderão ser utilizados no novo embarque.



Importante dizer ainda que o consumidor não tem amplo direito de arrependimento. Tal di-
reito encontra-se previsto apenas no art. 49 do CEDC e consiste em um prazo de 07 (sete) 
dias, quando a compra foi realizada fora do estabelecimento comercial.
Aliás, por razões de segurança jurídica e de previsibilidade ao ambiente de mercado, 
princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor não podem ser aplicados de modo 
a afastar regras jurídicas expressas na ausência de previsão legal específica.

Código Civil – Casos Fortuitos e de Força Maior:
Em certos casos, também é possível aplicar à relação contratual dos consumidores o 
Código Civil. Em seus artigos 393 e 478, o Código Civil adota o caso fortuito e a força maior 
como excludentes de responsabilidade pela indenização de dano/prejuízo ocorrido durante 
a vigência de um contrato:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, 
se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito 
ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram a possível evitar ou 
impedir. 
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.



Entende-se por caso fortuito o acontecimento natural, ou um evento derivado da força da 
natureza (raios, terremotos, inundações). Já força maior pode ser compreendida como um 
dano fatal originado do fato de outrem, que pode ser uma guerra, revolução, furto. Diante de 
tais eventos, não há o controle das circunstancias, excedendo o chamado “risco do 
negócio”, o que faz com que o fornecedor de bem ou serviço seja desobrigado de indenizar 
em função de eventual dano.
No que diz respeito aos contratos de transporte, o Código Civil trata do tema de forma espe-
cífica nos artigos 734 e 741: 
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo movo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da respons-
abilidade. 
Art. 741 Interrompendo-se a viagem por qualquer movo alheio à vontade do transportador, 
ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte 
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por 
modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada 
e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.
Diante dos artigos acima, vemos que tanto o consumidor tem o direito de notificar a com-
panhia aérea em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, quanto as 
próprias empresas também podem exercer tal direito em suas relações comerciais.



SOBRE PLANOS DE SAÚDE

Planos de saúde: Na data de 12 de março de 2020, a Agencia Nacional de Saúde (ANS), 
aprovou a Resolução Normativa nº 453, tornando obrigatório os exames para diagnostico da 
gripe por coronavírus, quando o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou 
provável de doença pelo Covid-19.
 
Preços abusivos: O artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que é 
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, elevar, sem justa causa, o preço dos produ-
tos, entendendo tal situação como prática abusiva contra o consumidor. 
A orientação é que, se o consumidor se deparar com algum valor de produtos ou serviços 
relacionados ao coronavírus que considere abusivo, que registre reclamação junto ao 
Procon de seu estado. 
Em casos onde há denúncias, a diretoria de fiscalização irá solicitar esclarecimento junto ao 
fornecedor, que poderá responder por processo administrativo e até ser multado caso a in-
fração seja constatada. 



SOBRE LIMITAÇÕES DE PRODUTO POR CLIENTE

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor não pode condicionador o 
fornecimento de produtos a limites quantitativos, sem justa causa, conforme disposto no 
artigo 39, inciso I. 
Diante do atual cenário de pandemia, muitos mercados estão limitando a quantidade de pro-
dutos por cliente, em virtude da falta de bom senso de alguns consumidores que estão ad-
quirindo quantidade exagerada de produtos, prejudicando o coletivo. 

Sendo assim, é evidente que a hipótese de pandemia é justa causa para impor referidas lim-
itações, devendo ser aplicado, inclusive, o entendimento já recorrente do Superior Tribunal 
de Justiça, que entende que a quantidade a ser adquirida deve ser compatível com o con-
sumo individual ou familiar.

Frisa-se que a limitação da quantidade de produtos por consumidor deve ser informada com 
clareza e de forma ostensiva a todos os clientes.
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