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Passagens aéreas e pacotes de viagens 

Como fica o direito do consumidor durante a Pandemia 
de Covid-19?
Caso o consumidor tenha uma viagem programada que inclua o transporte 
aéreo, antes de qualquer coisa, é importante entrar em contato com a 
companhia aérea e verificar o status do voo. É possível fazer esta verificação 
no site das companhias aéreas de maneira simples e rápida. Muitos voos 
estão sendo cancelados pelas próprias empresas. 

Para responder às principais dúvidas dos consumidores em relação à 
alteração ou cancelamento de viagens devido ao covid-19, o Procon-RJ 
seguiu as regras previstas nas Medidas Provisórias nº 925/2020 e nº 
948/2020, na Resolução nº 400/2016 da ANAC, e no TAC* – Termo de 
Ajustamento de Conduta - firmado em 20/03/2020 entre a Secretaria 
Nacional do Consumidor - SENACON, o Ministério Público Federal, o 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas – ABEAR, e as empresas aéreas nacionais: Tam 
Linhas Aéreas S.A., Passaredo Transportes Aéreos S.A., Gol Linhas Aéreas 
S.A., Transportadora MAP Transportes Aéreos LTDA. e Azul Linhas Aéreas
Brasileiras S.A.
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A remarcação poderá ser feita sem custo uma 
única vez desde que o consumidor tenha 
adquirido a passagem aérea até 20/03/20 
(data de assinatura do TAC), para voos entre 1º 
de março e 30 de junho de 2020, respeitada a 
mesma origem e destino. Se o consumidor 
optar por alterar a origem e/ou destino, ficará 
obrigado a arcar com eventual diferença 
tarifária.

As passagens aéreas compradas para voos 
durante a baixa temporada poderão ser 
remarcadas, sem custo, para viagens durante a 
mesma época, mas se a escolha for por viagens para a alta temporada (julho, 
dezembro, janeiro e feriados), poderá haver cobrança da diferença tarifária. Os 
consumidores que adquiriram bilhetes para a alta temporada poderão 
remarcá-los, sem ônus, em qualquer época, respeitada a validade do contrato. 

A remarcação poderá ser feita sem a 
cobrança de multa contratual ou 
eventuais taxas. Neste caso,  o 
consumidor receberá um crédito para ser 
utilizado no prazo de 12 meses, contados 
da data do voo contratado, para a 
compra de uma nova passagem, como 
prevê a MP 925/2020.

Atenção: Em caso de voo operado 
apenas no exterior, ou seja, que não sai do 
Brasil, não vale a legislação brasileira! 
O consumidor deve negociar com a 
companhia aérea. Por exemplo: voo de Miami para Nova York.

1  Comprei uma passagem aérea, mas quero adiar a viagem. Posso 
fazer remarcação do voo para uma outra data?

Companhias aéreas nacionais - Latam, Gol, Azul ou Passaredo

Companhias aéreas internacionais
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2  Comprei uma passagem aérea, porém quero CANCELAR. Vou ter que 
pagar multa?

Os consumidores que compraram passagens 
aéreas até a data da assinatura do TAC 
(20/03/2020) poderão cancelar sua viagem 
entre 1º de março e 30 de junho de 2020, sem 
custos adicionais. Neste caso, o valor pago 
será mantido como crédito pelo período de 12 
meses, a partir da data do voo. A remarcação 
do bilhete poderá resultar na cobrança de 
diferença tarifária, mas sem incidência de 
multas ou taxas contratuais. 

Se a opção for pelo reembolso, a empresa terá 
até 12 meses para ressarcir o consumidor, sem 
correção monetária ou multas, a partir do dia 
da solicitação.

O cancelamento da passagem aérea poderá 
ser realizado sem multa contratual, desde que 
o passageiro aceite o valor pago como crédito
para a compra de uma nova passagem, a ser
utilizado no prazo de 12 meses contados da data do voo contratado.

Caso o consumidor opte pelo reembolso do valor pago, estará sujeito às regras 
contratuais da tarifa adquirida, ou seja, é possível que sejam aplicadas eventuais 
multas ou taxas. Ainda que a passagem seja do tipo não reembolsável, o valor 
da tarifa de embarque deve ser reembolsado integralmente, no prazo de 12 
meses. Conforme estabelece a MP 925/2020.

Companhias aéreas nacionais - Latam, Gol, Azul ou Passaredo

Companhias aéreas internacionais
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3  Meu voo foi cancelado pela companhia aérea. Quais são os meus direitos
neste caso?

 

Se o cancelamento for feito por parte das companhias aéreas, o consumidor 
poderá escolher entre receber o reembolso integral, reacomodação em outro 
voo ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, sem a cobrança 
de taxas ou eventuais multas. Conforme dispõe a Resolução n° 400/2016 da 
ANAC, em especial o art. 21 que prevê as alternativas citadas acima para o 
consumidor.

4 Fiz reserva em um hotel/pousada, porém resolvi cancelar a viagem. O que
faço?
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O Procon-RJ orienta que o 
consumidor entre em contato com 
hotel/pousada, ou com a agência de 
viagens informando sobre sua 
solicitação. O fornecedor precisa 
estabelecer um canal de 
comunicação com seus
consumidores, de maneira a 
disponibilizar informações claras e 
precisas acerca dos impactos do 
COVID-19 a seus serviços, e das 
medidas a serem tomadas. 

A remarcação ou solicitação de 
crédito para ser utilizado posteriormente não poderá acarretar multa ou 
eventuais taxas para o consumidor, conforme prevê a Medida Provisória nº 948, 
devendo ser efetivada até o dia 07/07/2020. O viajante poderá fazer a 
remarcação ou utilização dos créditos no período de doze meses a contar do 
término do estado de calamidade.

Pode haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, como por exemplo: o 
consumidor que fez uma reserva para baixa temporada e quiser transferir a sua 
reserva para um período de alta temporada. Porém, a cobrança de multas ou 
taxas, não é permitida. É importante que o consumidor guarde os comprovantes 
destas tratativas, como e-mails, mensagens de WhatsApp, números de 
protocolos etc.
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5 Comprei um pacote de viagens, mas resolvi REMARCAR ou CANCELAR
a viagem.  O que faço?

A orientação para quem adquiriu 
um pacote de viagens é a mesma 
válida para hotéis e pousadas.

O Procon-RJ orienta que o 
consumidor entre em contato com 
a agência de turismo informando 
sobre sua solicitação. O fornecedor 
precisa estabelecer um canal de 
comunicação com seus 
consumidores, de maneira a 
disponibilizar informações claras e 
precisas acerca dos impactos do 
COVID-19 a seus serviços, e das 
medidas a serem tomadas. 

A remarcação ou solicitação de crédito para ser utilizado posteriormente não 
poderá acarretar multa ou eventuais taxas para o consumidor, conforme prevê a 
Medida Provisória nº 948, devendo ser efetivada até o dia 07/07/2020. O 
viajante poderá fazer a remarcação ou utilização dos créditos no período de doze 
meses a contar do término do estado de calamidade. 

Pode haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, como por exemplo: o 
consumidor que comprou um pacote de viagem para baixa temporada e quiser 
transferir a sua reserva para um período de alta temporada. Porém, a cobrança 
de multas ou taxas, não é permitida. É importante que o consumidor guarde os 
comprovantes destas tratativas, como e-mails, mensagens de WhatsApp, 
números de protocolos etc. 


