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Quais são os direitos e deveres dos consumidores
adquirentes e empresas no caso de cancelamentos
dos eventos? Uma breve análise da MP 948.

Com o prolongamento da quarentena e decreto de lockdown em algumas
localidades, ocorreram (e ocorrerão) muitos cancelamentos de shows, excursões,
festas e eventos.
É sabido que, embora a legislação proteja, via de regra, os direitos dos consumidores,
não se pode fechar os olhos e adotar, irrestritamente, as normas previstas no Código
de Defesa do Consumidor – CDC, sob risco de se inviabilizar a própria perpetuação
das empresas, prejudicando as relações de consumo de forma geral.
Em razão do momento atual, pensamos que a Medida Provisória (MP) 948, ainda que
passível de críticas em determinados pontos, trouxe maior segurança jurídica tanto
aos consumidores como às empresas, porquanto privilegiou a continuidade dos
contratos e a autonomia das partes.
Assim, havendo o cancelamento do evento (e a MP somente se aplica quando há
efetivo cancelamento), restou assegurado aos fornecedores o direito de não devolver,
imediatamente, os valores pagos pelos serviços contratados (mitigando os efeitos
nanceiros da crise econômica já instalada e que ainda perdurará por tempo
indenido).
Para ter o direito, os fornecedores deverão se comprometer a:
1) remarcar os serviços, reservas e eventos cancelados;
2) disponibilizar os créditos para uso ou abatimento na compra de outros serviços,
reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas;
3) formalizar outro acordo com o consumidor (esse ponto, inclusive, sempre esteve
presente na legislação).
No caso da remarcação, devem ser observados a sazonalidade e os valores
originalmente contratados. Exemplo: caso haja cancelamento do Carnaval, os
fornecedores poderão oferecer o bloco/camarote para o carnaval seguinte. O
consumidor, aceitando e fazendo a solicitação no prazo estabelecido (cuja crítica
fazemos mais abaixo), não pagará nada a mais por isso.
Da mesma forma, não poderá o consumidor exigir que o pacote da baixa estação
adquirido seja usufruído na alta estação.
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E, caso o consumidor não concorde com as hipóteses 1 e 2, o que fazer?
Entendemos que as empresas somente estão obrigadas a cumprir as referidas
hipóteses. A terceira hipótese, de livre acordo, por óbvio, exige a anuência de ambas
as partes, não podendo qualquer lado impor ao outro qualquer condição.
De forma direta: se o consumidor não tiver interesse em comparecer ao evento ou
desfrutar do serviço em outra data e não quiser receber o valor em crédito, não
poderá exigir, imediatamente, o dinheiro de volta, depositado em conta
corrente, por exemplo.
A MP é taxativa ao estabelecer que a devolução do valor, devidamente corrigido pelo
IPCA-E, se dará no prazo de até doze meses, contados da data do encerramento
ocial do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6 de
2020.
Para isso, o consumidor tem de manifestar a sua vontade até o prazo de 90 (noventa)
dias, contado da data de entrada em vigor da MP 948, ou seja, 07 de julho de 2020.
E aqui cabe a crítica: e se o cancelamento do evento/serviço se der depois dos 90
(noventa) dias da entrada em vigor da MP? Não teria mais o consumidor o direito à
remarcação ou disponibilização de crédito sem pagar a diferença de preço ou
eventual multa de cancelamento? Entendemos que o prazo deveria contar da data da
comunicação do cancelamento, e acreditamos que será esta a interpretação que irá
prevalecer, em caso de judicialização.
Analisando o aspecto geral, entendemos que a Medida Provisória tem mais méritos
que deméritos. Embora haja críticas no sentido de que houve redução dos direitos do
consumidor, em comparação ao CDC, entendemos que, na conjuntura atual, não se
poderia aplicar integralmente o código consumerista. A aplicação irrestrita poderia
causar danos irreparáveis ao setor, o que seria prejudicial aos próprios consumidores.
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