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NOTA TÉCNICA N.º 03/2020

REF.: Orientações e recomendações frente à situação de
pandemia declarada e o impacto do novo coronavírus
(COVID-19) nas relações consumeristas dentro do
Município de Jaboatão dos Guararapes.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou nesta
quarta-feira (11) situação de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo
coronavírus, com possibilidade de síndrome respiratória grave;

CONSIDERANDO os deveres do PROCON Municipal de Jaboatão dos
Guararapes, de membro integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), e os deveres relativos à Política Nacional de Relações de Consumo, cujo objetivo,
dentre outros, está a garantia da saúde e segurança do consumidor;

CONSIDERANDO o direito básico do consumidor de acesso aos órgãos judiciários
e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica
aos necessitados;

CONSIDERANDO a confirmação de casos de COVID-19 no Brasil e no Estado de
Pernambuco;

CONSIDERANDO os direitos básicos do consumidor à vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou potencialmente nocivos;

CONSIDERANDO o direito básico do Consumidor à modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes;

CONSIDERANDO a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos.

RESOLVE, este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, emitir
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES acerca das relações de consumo frente à crise
pandemiológica, provocada pelo novo coronavírus (COVID-19):

Art. 1º - É ilegal e, portanto, proibido todo e qualquer aumento injustificado de preços de
produtos e/ou serviços oferecidos no mercado de consumo (art. 39, X, Lei Federal
8.078/90), estando passível de penalidade quando constatado;
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Art. 2º - Fica garantido, em decorrência do reconhecimento da situação de pandemia, o
direito/dever de venda racionada de máscaras e álcool em gel, além de demais produtos
que se revelem necessários, nos estabelecimentos comerciais instalados no Município de
Jaboatão dos Guararapes, conforme a ressalva/escusa preceituada na segunda metade do
inciso I, art. 39, Lei Federal 8.078/90;

Art. 3º - Frente à situação de pandemia instalada e observado o caso concreto, ficam
recomendados os esforços de autocomposição aos fornecedores de produtos e/ou serviços
de hotelaria, turismo e aéreo, quanto à eventual imposição de multas contratuais por
cancelamentos, com vistas à proteção do Consumidor frente à previsão do art. 39, V, da
Lei Federal 8.078/90;

Art. 4º - Em decorrência do cenário atual de pandemia, as passagens aéreas e/ou pacotes
turísticos, cujos destinos sejam áreas de risco ou não, deverão ter a garantia de
reagendamento, conforme o direito de modificação de cláusulas previsto no art. 6º, inciso
V, art. 49, parágrafo único, ambos da Lei Federal 8.078/90, bem como as regras
estipuladas pela resolução ANAC Nº 400/2016;

Art. 5º - Sobre o direito de arrependimento legal (prazo de 07 dias da data da compra feita
fora do estabelecimento comercial), saliente-se que a devolução dos valores eventualmente
pagos deve ser imediata e atualizada, conforme art. 49, parágrafo único, Lei Federal
8.078/90.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de março de 2020.
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