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NOTA TÉCNICA



 

São Paulo, 9 de abril de 2020 

Orientações aos Clientes no ramo de Turismo acerca da situação do Coronavírus - 
COVID-19 sob a ótica da Medida Provisória 948/2020.  

 
 

 
Acesse no site do Marcelo Tostes Advogados as últimas notícias e 
informações sobre a COVID-19 e seus impactos legais apontando a 
câmera de seu dispositivo móvel para o QR-Code ao lado. 
 
 

 
1. Assunto 
 
1.1. Tendo em vista o reflexo econômico dos impactos do Novo-Coronavírus da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) e da doença de codinome 
COVID-19, o Governo Federal publicou, na última quarta-feira (08/04), a Medida 
Provisória 948/2020 (“MP”) direcionada ao setor de Turismo e Cultura com 
regras de cancelamento e remarcação de serviços, reservas e eventos, bem como 
respectivos reembolsos. O objetivo da MP é mitigar os efeitos econômicos, além 
de trazer mais segurança jurídica para os consumidores e as empresas que atuam 
no setor. 

 
2. Considerações iniciais 
 
2.1. Os parâmetros da MP foram publicados no DOU em edição de 08/04/2020 e 

produzidos pelo Ministério do Turismo (“MTur”), em parceria com o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública e constitui série de ações do MTur para auxiliar o setor 
e garantir sua sobrevivência durante a Pandemia. A medida tem força de lei e 
aplicabilidade imediata. 

 
2.2. As regras previstas abaixo são válidas para prestadores de serviços turísticos e 

sociedades empresárias a que se refere o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro 
de 2008, tais como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras 
turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos e acampamentos 
turísticos, bem como cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de 
ingressos pela internet. 

 
3. Pontos Principais da MP 948/2020 

 
• Priorização da remarcação dos serviços/eventos, disponibilização de crédito ou outro 

acordo a ser formalizado com o consumidor; 
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• Reembolso do valor pago apenas em caso de impossibilidade de ajuste entre empresa 
e consumidor; 

• Prazo para reembolso de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado 
de calamidade pública. 

 
4. Priorização da remarcação dos serviços/eventos, disponibilização de crédito ou 

outro acordo a ser formalizado com o consumidor: 
 

4.1. De acordo com o Art. 2º da MP, na hipótese de cancelamento de serviços e/ou de 
reservas, a empresa prestadora de serviços não será obrigada a reembolsar, de 
forma imediata, os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a 
possibilidade de adesão a uma das hipóteses previstas nos incisos I a III, do 
referido dispositivo legal, quais sejam: 

 
a) Possibilidade de remarcação dos serviços e/ou das reservas para data posterior 

dentro do prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020 e desde 
que respeitados a sazonalidade e os valores dos serviços originalmente 
contratados; 
 

b) Disponibilização de crédito que poderá ser utilizado pelo consumidor para 
aquisição de produtos/serviços oferecidos pelas respectivas empresas no prazo 
de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

 
c) Outro acordo a ser formalizado com o consumidor. 
 
4.2. Os consumidores poderão optar por uma das alternativas listadas acima, sem 

qualquer custo adicional, taxa ou multa, desde que a solicitação seja efetuada no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Medida Provisória, ou seja, 
até o dia 06 de julho de 2020. 
 

4.3. Esta medida converge com o objetivo do governo em auxiliar a preservação das 
empresas do ramo turístico e de entretenimento, permitindo a sobrevivência de 
negócios significativamente impactados, o que prejudicaria todo o setor, inclusive 
os trabalhadores. 

 
5. Reembolso do valor pago apenas em caso de impossibilidade de ajuste entre 

empresa e consumidor: 
 

5.1. Conforme o art. 2º, § 4º da MP, as empresas serão obrigadas a restituir o valor 
recebido ao consumidor, apenas em caso de impossibilidade de ajuste de uma das 
alternativas previstas no item anterior. Desta forma, a MP prevê o reembolso de 
valores apenas em último caso, quando todas as alternativas previstas no art. 2º, 
incisos I a III, houverem sido oferecidas ao cliente, e este mantenha seu interesse 
no cancelamento. 



 

 
5.2. Nesse ponto, observa-se a necessidade de empenho das empresas e seus 

colaboradores em oferecer exaustivamente todas as alternativas para os 
consumidores, negociando e demonstrando flexibilidade, de modo a reduzir as 
solicitações de reembolso. 

 
6. Prazo para reembolso de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do 

estado de calamidade pública: 
 
6.1. Persistindo o interesse no cancelamento, o reembolso proporcional, caso 

aplicável, poderá ser realizado no prazo de até 12 (doze) meses, contados da data 
de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 2020 e o valor reembolsado deverá ser atualizado 
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - 
IPCA-E. 

 
7. Hipótese em que a MP não seja convertida em Lei: 
 
7.1. A Constituição Federal em seu art. 62, § 3º, estabelece que as medidas provisórias 

perderão sua eficácia desde a edição, se não convertidas em lei no prazo de 
sessenta dias, prorrogável por igual período, por uma única vez, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. 
 

7.2. Sobre a vigência, o § 11º do art. 62, acrescenta que, não havendo edição do decreto 
legislativo supramencionado, em até sessenta dias após a rejeição ou perda de 
eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos 
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

 
7.3. De tal sorte, não havendo conversão em lei, e, não havendo edição de decreto 

legislativo específico para regular as relações jurídicas no período de vigência da 
MP, esta é considerada como válida durante o período em que esteve em vigência. 
 

7.4. Assim, ainda que a MP venha a caducar, os contratos cancelados em seu período 
de vigência terão as regras de cancelamento e reembolso regidas por ela, 
permitindo-se o reembolso por até 12 (doze) meses, nos termos de seu art. 2º, § 
4º, desde que preenchidos os demais requisitos previstos na norma. 
 

8. Considerações Finais 
 
8.1. Diante do exposto, pode-se afirmar que a MP trouxe regras benéficas aos 

empresários do setor de Turismo e Cultura do país, um dos mais afetados pela 
pandemia do Covid-19 e demonstra os esforços do Governo Federal para 
preservar as atividades econômicas do setor e, consequentemente, a manutenção 
dos milhares de empregos por elas gerados.  

 



 

8.2. As regras são importantes na medida em que permitem às empresas manterem 
um fluxo de caixa mais favorável no momento de crise e contribuem para que o 
setor de Turismo e Cultura se prepare para ser um dos vetores da recuperação 
econômica do país. 

 
 
Atenciosamente, 
 

MARCELO TOSTES ADVOGADOS 
Departamentos Cível Consumidor e Contratos 


