


VIAGEM DE FÉRIAS NA PANDEMIA

ORIENTAÇÕES PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA E 
HOSPEDAGEM

Vai sair de férias ou viajar nas festividades de fim de ano? O Procon-
DF, órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, 
preparou dicas para ajudar você neste momento de pandemia de 
Covid-19. Fique ligado!

Notícias e orientações sobre contaminação pelo novo Coronavírus 
estão constantemente em mudanças, e se você vai viajar nos próximos 
dias é importante estar antenado às medidas de segurança e regras 
sanitárias adotadas pelas empresas áreas, hotéis e, principalmente, 
pelos locais de destino. Assim, você pode se prevenir de eventuais 
restrições e curtir seus dias de descanso com mais segurança.

Antes de comprar passagens aéreas ou pacotes de viagens, 
acompanhe as informações mais atualizadas sobre a disseminação 
da Covid-19 no local de destino pretendido e quais as medidas de 
segurança determinadas por lá: normas do município, do estado, ou 
mesmo do país, em caso de viagem internacional. É importante ver 
as orientações gerais dos órgãos oficiais como Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde 
(Anvisa).

Visite também os sites oficiais do governo da localidade que se 
pretende visitar, pois lá deve ter informações sobre ações e medidas 
que estão sendo adotadas no combate à propagação do Coronavírus, 



como o uso obrigatório de máscaras, restrições à aglomeração e 
à circulação de pessoas, funcionamento e regras de visitação aos 
locais turísticos como parques, museus etc., prestação dos serviços 
públicos, dentre outros.

Com essas informações iniciais, chegou a hora de comprar as 
passagens aéreas!

Em primeiro lugar, você deve preferir comprar passagens aéreas de 
agências de turismo ou de companhias aéreas que tenham negócio 
no Brasil, recebam em moeda nacional e tenham contrato em 
português. Problema com empresa estrangeira sem representação 
no Brasil é de difícil solução, pois o consumidor não está protegido 
pelas leis brasileiras.

Em seguida, antes mesmo de comprar os bilhetes, verifique junto 
à companhia área a política praticada quanto ao cancelamento e 
remarcação de voos, bem como sobre as condições de reembolso 
e os prazos. Observe também as regras para a marcação e compra 
de assentos, do carregamento e despacho de bagagens e sobre 
programa de milhagem.

Embora o Governo Federal tenha editado a Medida Provisória n. 925, 
de 18 de março de 2020, que foi convertida na Lei n. 14.034, em 05 
de agosto de 2020, como forma de auxiliar o setor aéreo devido à 
pandemia, as companhias aéreas podem adotar medidas diversas 
à lei, mas somente se essas medidas forem mais favoráveis ao 
consumidor. Por isso, é importante que o passageiro fique atento 
ao seu direito garantido em lei para que possa questionar qualquer 
mudança que o prejudique.mudança que o prejudique.



E por falar em lei, recentemente o Poder Executivo lançou a Medida 
Provisória 1024/2020, prorrogando até outubro de 2021 as regras 
para o reembolso de voos cancelados pelas empresas aéreas e para 
os casos de desistência do consumidor, estendendo o prazo de 
vigência de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em 
razão da pandemia da Covid-19. Veja aqui as medidas emergenciais:

1 – CANCELAMENTO DE VOO FEITO PELA COMPANHIA 
AÉREA

- Em caso de cancelamento de voo por parte da empresa aérea, 
entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, o consumidor 
poderá receber o reembolso do valor pago pelo bilhete em até 12 
meses da data do voo cancelado. O valor do reembolso deve ser 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

- Dentro do prazo acima, caso o consumidor não queira receber 
o reembolso do valor do bilhete cancelado, a companhia poderá 
ofertar crédito igual ou superior a ser utilizado na compra de nova 
passagem aérea, ou mesmo de outros produtos e serviços da 
empresa. O crédito poderá ser utilizado, em nome próprio ou de 
terceiros, em até 18 meses após recebimento.

- A lei prevê ainda, como alternativa ao reembolso, a possibilidade 
de reacomodação do passageiro em outro voo, próprio ou de outra 
companhia aérea, ou a remarcação imediata da passagem, sem 
qualquer ônus para o consumidor.



2 – CANCELAMENTO DE VOO FEITO PELO PASSAGEIRO

Já no caso de o cancelamento da passagem aérea ser solicitada 
pelo consumidor, a lei prevê as regras abaixo:

- O consumidor poderá receber o reembolso do valor do voo 
cancelado a pedido, também entre 19 de março e 31 de outubro de 
2021, tendo a companhia aérea prazo de até 12 meses, contado da 
data do voo cancelado, para efetuar o pagamento atualizado pelo 
INPC. Porém, nesse caso, como a desistência foi do consumidor, a 
empresa aérea poderá cobrar penalidades contratuais;

- Como alternativa ao reembolso, o consumidor poderá receber 
o crédito do valor correspondente ao da passagem aérea, sem 
a incidência de qualquer penalidade. O crédito deverá ser 
disponibilizado no prazo de até 7 dias, contado da solicitação pelo 
passageiro, e poderá ser utilizado em até 18 meses, a partir do 
recebimento.

- Se o consumidor desistir da passagem aérea adquirida com 
antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de 
embarque, desde que solicite o cancelamento no prazo de 24 horas 
após a compra, o reembolso deve ser feito de forma imediata.

Por fim, o direito ao reembolso, crédito, reacomodação ou 
remarcação do voo, independe do meio de pagamento utilizado 
para a compra da passagem aérea, que pode ter sido efetuada em 
dinheiro, cartão de crédito, pontos ou milhas.



Pedidos de cancelamento, reembolso, crédito, reacomodação ou 
remarcação de voo devem ser solicitados diretamente à companhia 
aérea. No momento do pedido, o consumidor deve indicar que a 
solicitação é por motivo decorrente da pandemia de Covid-19. Se 
você encontrar dificuldades no tratamento do seu pedido ou não 
tiver seus direitos respeitados, pode registrar reclamação no site 
www.consumidor.gov.br, procurar atendimento nos postos do 
Procon-DF ou da Anac, ou mesmo buscar reparação na Justiça. 
No Procon-DF, você pode ligar para o 151 ou enviar um e-mail para 
151@procon.df.gov.br.

Mas, se você já está com suas passagens aéreas em mãos e está 
tudo certo com elas, é hora de escolher sua hospedagem!

Então, antes de fechar a hospedagem, você deve se atentar para 
protocolos sanitários e de higiene que foram adotados, não 
importando se o hotel é de luxo, grande porte ou se é uma pequena 
pousada.

Você pode e deve entrar em contato com o estabelecimento e 
perguntar quais os tipos de cuidado que estão sendo adotados para 
prevenir o contágio pelo Coronavírus, solicitando que o fornecedor 
detalhe as principais medidas de proteção ou que encaminhe, caso 
haja, os planos de ação amparados nas recomendações dos órgãos 
de saúde e sanitarismo.

Você deve ter especial atenção ao distanciamento social, 
higienização e limpeza dos espaços públicos e privados. Procure 
saber se a higienização dos ambientes está sendo feita de acordo 
com as orientações da Anvisa, por exemplo, com a utilização de 
álcool 70%.
com as orientações da Anvisa, por exemplo, com a utilização de 
álcool 70%.



E, como cuidado nunca é demais, veja abaixo os protocolos de 
segurança e higiene que são recomendados pelas autoridades 
sanitárias e de saúde:

- Uso obrigatório de proteção individual: É imprescindível que o local 
de hospedagem exija o uso das máscaras nas áreas de convivência 
comum como regra básica de conduta, tanto para hóspedes quanto 
para colaboradores. Os funcionários que tenham maior contato 
com os hóspedes, como recepcionistas e garçons, também podem 
utilizar face shields (protetores faciais com visor). Não abra mão da 
sua segurança e da segurança de todos!

- Limpeza frequente das mãos: O estabelecimento deve 
disponibilizar pontos com produtos para higiene pessoal em todas 
as dependências, como lavatórios de mãos com água, sabão e 
toalhas descartáveis ou dispensa de álcool em gel 70%.

- Distanciamento: Observe se o local reorganizou a disposição do 
mobiliário para cumprir a orientação de distanciamento social, 
como as poltronas e os sofás das áreas comuns, salas de eventos e 
lobbies, mesas, espreguiçadeiras e cadeiras, de modo que estejam 
suficientemente afastados e que contribuam com a diminuição 
do número de pessoas nos locais. Atenção ao funcionamento dos 
espaços kids, em razão da dificuldade de se garantir o distanciamento 
seguro entre as crianças. Prefira que a utilização do espaço se dê 
por agendamento prévio ou individualizado por quarto. Academias 
e spas também devem ser utilizados por agendamento prévio, com 
restrição no número de pessoas. Use elevadores somente com 
pessoas de seu convívio social.



- Medição de temperatura: É recomendável que, logo na chegada e 
durante hospedagem, seja aferida sua temperatura, sendo permitida 
a entrada apenas de pessoas com temperatura corporal até 37,8°C.

- Procedimentos de check-in e check-out: Quanto menor o contato 
físico, mais seguro serão os procedimentos de entrada e saída. Dê 
preferência a hospedagens que utilizem barreiras físicas, de vidro ou 
acrílico, na recepção e áreas de atendimento, separando funcionários 
e hóspedes. Existem estabelecimentos que já desenvolveram 
aplicativos para que o check-in e check-out sejam feitos de forma 
virtual, sem necessidade de interação entre pessoas. No caso de 
filas, respeite o distanciamento de ao menos 1,5 metro do próximo.

- Desinfecção dos quartos e espaços comuns: Todos os locais de 
uso comum e de maior circulação de pessoas, e os itens de uso 
compartilhado, como interruptores de luz, chaves de quarto e botões 
de elevadores, devem ser constantemente higienizados. Você pode 
definir a frequência do serviço de quarto, como a limpeza diária, 
evitando maior contato com outras pessoas no ambiente particular.






