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MENSAGEM

COM O INTERESSE ÚNICO DE HARMONIZAR AS RELAÇÕES 
DE CONSUMO EM NOSSA CIDADE, NO MOMENTO MAIS 
SINGULAR QUE SALVADOR JÁ VIVEU, A CODECON LANÇA A 
CARTILHA #CODECONCONTRAOCORONAVIRUS, UM 
DOCUMENTO COM ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA 
FORNECEDORES E CONSUMIDORES EM TEMPOS DE 
CORONAVÍRUS.

AAS OSCILAÇÕES EM TEMPO DE CRISE AINDA NÃO 
PERMITEM MENSURAR SEU RESULTADO, MAS A CODECON, 
BALIZADA PELO BOM SENSO, TRANSPARÊNCIA E BOAFÉ, 
PERMANECE A ATUAR MEDIANDO CONFLITOS, COIBINDO 
IRREGULARIDADES, EDUCANDO FORNECEDORES, 
DEFENDENDO E PROTEGENDO CONSUMIDORES. 

OO MOMENTO É SENSÍVEL, DE HIPERVULNERABILIDADE, 
MAS A CODECON NÃO SE FURTA DE SUA 
RESPONSABILIDADE, SOLICITANDO AOS CONSUMIDORES 
SOTEROPOLITANOS QUE NÃO HESITEM EM DENUNCIAR, 
QUANDO NECESSÁRIO FOR, E AOS FORNECEDORES QUE 
NOS PROCUREM PARA DIRIMIR SUAS DÚVIDAS E FAZER 
ACORDOS COM SEUS CLIENTES QUE RECORREM À 
CCODECON. 

ROBERTA CAIRES
DIRETORA CODECON
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1
2
3
4
5
6
77

A Codecon vem alertar os consumidores que, por enquanto, 
não há motivo para compras em grande quantidade. Antes de 
adquirir um produto, como alimentos, água e itens de
higiene e proteção, tenha a consciência de que mais pessoas 
vão precisar também, muitas em regime de urgência e 
emergência por causa do combate ao Coronavírus. 

Consuma com consciência, afinal, estamos isolados 
ttemporariamente, mas não estamos sós no mundo!

Por que está comprando 

Se realmente precisa 

Se produto e fornecedor têm procedência idônea

Se o preço é abusivo 

Se esta é a única opção disponível no mercado

Se tem como quitar a compra

E E como vai descartar o lixo

CONSUMO CONSCIENTE



As companhias aéreas têm prazo de até 12 meses para
devolver aos consumidores o crédito do valor das passagens 
compradas até 31 de dezembro de 2020, mas canceladas 
devido ao Coronavírus.

O crédito terá prazo de utilização de 12 meses, contado da 
data do voo contratado.

Os consumidores estão isentos das penalidades contratuais, 
como multas pela alteração da data do voo.

AVIAÇÃO CIVIL
1
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A cobertura do tratamento de pacientes 
diagnosticados com o Coronavírus pelos 
planos de saúde está assegurada pela 
AAgência Nacional de Saúde (ANS), que 
determinou também a inclusão no rol de 
procedimentos de planos de saúde o 
exame que detecta o Coronavírus. O 
exame será feito para os segmentos 
ambulaambulatorial, hospitalar ou referência, 
nos casos em que houver indicação 
médica, seguindo os protocolos do 
Ministério da Saúde.

PLANOS DE SAÚDE



Em virtude de contratos com instituições de ensino serem 
anuais ou semestrais, com diretrizes de conteúdo 
estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o 
entendimento que prevalece é o de que as aulas deverão
ser repostas. 

DessaDessa forma, até segunda ordem, desde que a carga horária 
seja de fato completa e as instituições atendam o programa 
estabelecido, não há que se falar em suspensão de parcelas ou 
abatimento. 

Aulas online podem ocorrer em substituição às aulas
presenciais, desde que previamente acordadas entre 
contratante e contratada.

EDUCAÇÃO



O consumidor pode prorrogar o vencimento de suas dívidas 
por até 60 dias. A medida é válida para os cinco maiores 
bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
Itaú Unibanco e Santander. Entretanto, não vale para cheque 
especial e cartão de crédito. O consumidor deve procurar
informações com os gerentes nas agências bancárias e no site 
da Febraban.

Obs:Obs: Antes de aderir, observe as cláusulas e os valores de 
taxas. O consumidor não é obrigado a adquirir outro serviço 
para ter o direito de adiar por 60 dias o vencimento de seus 
boletos. 

BOLETOS

Evite dívidas

Priorize os gastos e defina o que é essencial e o que é gasto inútil

Controle o seu orçamento, anotando gastos e receitas diariamente

Envolva toda a família na discussão sobre o orçamento familiar

Evite financiamentos longos, se possível. Quanto maior o prazo, mais juros

Não gaste mais do que ganha

TTenha cuidado com as ofertas de crédito fácil

Não feche acordos financeiros por telefone ou pela internet
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FINANÇAS



Os itens de abastecimento e de proteção, como álcool em gel, 
máscaras hospitalares, alimentos, combustível, gás e água, são 
essenciais à vida humana e não podem ser explorados de 
maneira extorsiva diante da crise do Coronavírus. 

CConsumidores têm direito de adquiri-los a um preço aceitável, 
levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor, 
que prevê, com base no artigo 39, incisos V e X, que é vedado 
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente 
excessiva e elevar sem justa causa o preço de produtos ou 
serviços. 

AlémAlém desses, o Art. 51 do código, inciso IV, afirma serem nulas 
de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam 
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

PREÇOS ABUSIVOS



1. TRANSPORTE ESCOLAR – A Codecon orienta que, neste 
período de crise, as famílias entrem em acordo com os 
prestadores de serviços que estão suspensos. Ter bom senso 
neste momento é importante, uma vez que as aulas 
retornarão e serão compensadas e, então, o serviço será 
novamente necessário. Outra possibilidade é que as partes 
entrem em acordo com o prestador de serviço para um 
eveventual desconto. O momento é de união e equilíbrio.

2. ACADEMIAS DE GINÁSTICA – O diálogo entre contratantes 
e empresas é muito importante agora. A Codecon sugere que 
a empresa ofereça aulas e dias de bônus para compensar o 
período não utilizado, prorrogando seu contrato, ou mesmo 
conceda um possível desconto pelo período de afastamento.

3. EVENTOS - Empresas de eventos podem oferecer o 
adiamenadiamento da data da cerimônia. Se a nova data não for 
viável, o contratante pode pedir o dinheiro de volta. A empre-
sa e o contratante devem sempre procurar uma resolução 
amigável já que a pandemia do Coronavírus é uma situação 
extraordinária.

4. ESSENCIAIS ÁGUA E LUZ – O Ministério Público da Bahia 
fez recomendações para a Embasa e para a Coelba para que 
não suspendam o fornecimento de água e energia para a 
população no caso de falta de pagamento. É importante que 
se esclareça que a recomendação não tem força de lei.

SERVIÇOS
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