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“O primeiro a parar e um dos últimos a retornar”.
A frase em questão vem sendo repetida por
inúmeros profissionais e protagonistas dos mais
variados setores do entretenimento. Atividades
que tem como premissa a reunião de um
relevante número de pessoas para exibições
artísticas (música, dança, filme ou teatro) tiveram
que ser completamente interrompidas devido a
grande taxa de contágio que o covid-19 possui. 

Pois bem, diante deste cenário já conhecido por
muitos, quais as medidas o governo e o próprio
mercado do entretenimento tem tomado?

Com intuito de auxiliar clientes e empresários
neste delicado momento, o escritório Struecker
Hungaro Advogados elaborou este material
contendo as principais perguntas e respostas a
respeito dessas alterações. Boa leitura!

Equipe Struecker Hungaro Advogados
www.shlaw.com.br
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Perguntas &
RESPOSTAS

//COVID-19

QUAIS  AS  MEDIDAS
NECESSÁRIAS  PARA
RESGATAR UM DOS
SETORES MAIS
AFETADOS PELA
PANDEMIA?   



A primeira delas é a possibilidade de remarcar o serviço ou o evento para uma nova data em
até 12 (doze) meses da data de encerramento da calamidade pública, o que transfere para o
cliente no caso da impossibilidade do mesmo de comparecer ao evento na nova data
marcada, a responsabilidade de comprovar os motivos que o impossibilitam. O serviço ou
evento a ser realizado em nova data deverá estar de acordo com a sazonalidade e valores
dos serviços originalmente contratados. 
A empresa pode optar também por disponibilizar o crédito para uso ou abatimento em
outros serviços ou eventos. Este crédito deverá ser usado pelo consumidor em até 12 meses
(para o serviço ou evento de preferência do mesmo).
Outro acordo pode ser realizado entre empresa e o consumidor se ambos optarem por essa
alternativa.

Quais as principais novidades da MP 948/2020?

A Medida Provisória 948 traz a possibilidade dos prestadores de serviços turísticos e sociedades
empresárias optarem por resoluções alternativas ao reembolso devido ao cancelamento de
serviços, reservas e  eventos durante o período em que perdurar a calamidade pública
decorrente da pandemia do coronavírus. 

Tendo em vista que a situação atual não permite que o cliente usufrua do serviço já adquirido no
período ou data anteriormente estipulado, a empresa não fica obrigada a realizar a devolução
integral do valor pago, desde que adote uma das três alternativas estipuladas pela medida
provisória. 

       
É importante salientar que essas operações não terão taxa, custo ou multa ao consumidor,
desde que a solicitação seja feita em até 90 (noventa) dias. Caso a opção seja feita pela
restituição, esta deverá contemplar a correção monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), também em 12 (doze) meses após o encerramento do estado de calamidade
pública. Além disso, todas as relações de consumo regidas pela MP são caracterizadas como
hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando a possibilidade danos morais, aplicação de
multa ou outras penalidades.
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Empresas de hospedagem;
Agências de turismo;
Transportadoras turísticas;
Organizadoras de eventos;
Parques temáticos;
Acampamentos turísticos;
Restaurantes, cafeterias, bares e similares;
Centros ou locais destinados a convenções e/ou feiras e a exposições e similares;
Parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de
entretenimento e lazer;
Marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;
Casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;
Organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de
equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos;
locadoras de veículos para turistas;
Prestadores  de serviços especializados na realização e promoção das diversas
modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de
planejamento, bem como a prática de suas atividades;
Cinemas e teatros; e 
Plataformas digitais de vendas de ingresso pela internet.

Quais empresas estão sob as disposições da MP 948?

A medida provisória também determina os tipos de empresa que podem usufruir das
possibilidades criadas pela mesma. São elas:

Importante ressaltar que as empresas precisam estar cadastradas no Ministério do
Turismo. Além disso, caso sua empresa seja filiada a ABRAPE (Associação Brasileira do
Promotores de Eventos) além da MP 948, você também possui a possibilidade de usar o
TAC (Termo de ajuste de conduta) que possui alguns outros benefícios diante da
instabilidade do cenário atual. 

SH LAW |PÁGINA |  04



SH LAW |PÁGINA |  05

CURIT IBA ,  PARANÁ

Para mais informações, entre em contato
por contato@shlaw.com.br
www.shlaw.com.br

Como ficam os artistas e demais profissionais da área?

Os artistas ex profissionais da área também são abordados pela medida provisória. Da
mesma forma que as empresas possuem alternativas ao reembolso, o profissional
contratado que for afetado pela cancelamento do evento não precisa fazer o reembolso
imediato dos valores de cachê ou serviço, desde que o evento seja remarcado no prazo
de doze meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública. Porém se
esses serviços não forem prestados, ficam os profissionais obrigados a realizar a
restituição do valor recebido, atualizado pelo IPCA, também no prazo de doze meses a
partir do encerramento do estado de calamidade pública. 

Empresário, Artista ou Produtor  -  Se este  material auxiliou a esclarecer suas
dúvidas em relação ao seu trabalho e serviços durante a pandemia, compartilhe
com seus colegas da área, caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em
contato pelo e-mail abaixo.  


