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Como fica o direito do consumidor durante a Pandemia 
de Covid-19?
Com o distanciamento social pela Pandemia causada pelo Coronavírus 
(Covid-19), as vendas não presenciais (telefone, e-mail, aplicativos e lojas 
virtuais) aumentaram, mas muitos estabelecimentos ainda não estão 
preparados para atender à crescente demanda. A entrega em domicílio ou 
delivery é um serviço amparado pelas regras do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Verificando qualquer problema é muito importante que o consumidor entre 
em contato com a empresa para comunicar o ocorrido, não somente na 
tentativa de solucionar o conflito, mas auxiliando inclusive na mudança de 
postura dos prestadores de serviços de entrega . 

O Procon-RJ esclarece as principais dúvidas sobre Delivery. 
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A Lei Estadual nº 8.807/2020 em vigor no estado do Rio de 
Janeiro desde 08 de maio de 2020 assegura a prioridade de 
atendimento do serviço de delivery aos idosos (todas as pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos). Se é o seu caso, indique ao 
fornecedor sua condição no momento da contratação.

Porém, é preciso esclarecer que a prioridade não se confunde 
com a exclusividade, e nem mesmo que o serviço tenha que ser 
prestado de forma imediata. 

2  Se o delivery atrasar e não cumprir a previsão de 
entrega, posso cancelar a compra e/ou não receber o 
produto?

1  Deve existir atendimento prioritário no Delivery?

O estabelecimento deve informar o prazo previsto para a entrega do 
produto, e o consumidor confirmar que está ciente e de acordo, 
antes de efetivar a compra.

É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre todas as 
questões relevantes da relação de consumo, incluída, por certo, uma previsão 
do tempo de entrega dos seus produtos e serviços. Além disso, toda e qualquer 
informação suficientemente precisa, vincula o fornecedor que a prestou, que 
deve segui-la. 

   
Assim, caso a oferta não seja cumprida, 
nos seus exatos termos, o consumidor 
poderá cancelar a compra e/ou recusar a 
entrega. 

No entanto, é preciso ter em mente que 
estamos vivenciando uma situação 
atípica, em que consumidores e 
fornecedores ainda estão se adaptando à 
nova realidade. Por isso, é preciso que 
ambas as partes ajam com bom senso, e 
assim, o prejuízo não seja suportado por 

apenas um dos contratantes.

x
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3  A minha comida chegou avariada, faltando itens, com itens 
trocados, restrições alimentares descumpridas, tenho direito 
ao reembolso?

4  Posso me recusar a receber se o entregador 
não estiver usando máscara e outros itens de proteção?

Sim. Caso a sua comida não seja entregue em perfeito estado ou 
esteja em desacordo com o seu pedido, você poderá solicitar que o 
fornecedor refaça a entrega sem custos, de acordo 
com o que foi solicitado, ou pedir o reembolso do 
valor eventualmente antecipado.

É um direito básico do consumidor a proteção da sua 
vida, saúde e segurança, características que 
devem pautar toda a relação estabelecida 
entre os integrantes da relação de consumo.

Como medida de contenção e combate a 
pandemia de Covid-19, diversos Municípios do 
Estado do Rio de Janeiro estabeleceram a 
obrigatoriedade do uso de máscaras pela 
população em geral, em especial pelos 
profissionais que trabalham diretamente com atendimento ao público.
Além disso, a Lei Estadual nº 8.799/2020 determina que os estabelecimentos 
fornecedores, as empresas responsáveis pelo serviço de entrega, e os 
condomínios, deverão adotar medidas de controle e disponibilizar material de 
higienização, enquanto perdurar a calamidade pública no estado do Rio de 
Janeiro em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19). 

Assim, caso o entregador não esteja usando máscara ou qualquer outro item de 
proteção obrigatório, o consumidor poderá recusar a entrega e exigir a devolução 
de eventual valor pago. 

Ao receber o produto, é importante que o consumidor tome todos os cuidados 
necessários indicados pelas autoridades sanitárias para sua proteção e do 
entregador (como lavar as mãos, utilizar álcool em gel, manter distanciamento 
físico). Evite o pagamento em dinheiro, devido à alta possibilidade de 
contaminação, e se puder, realize o pagamento de modo remoto (por exemplo, 
via aplicativo, loja virtual etc).
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6  Realizei uma compra e ao finalizar recebi a confirmação do pagamento. 
Dias depois ao acessar o e-mail, percebi que a compra foi cancelada sem 
justificativa pelo vendedor. Ele pode fazer isso?

7  Acessei o site do supermercado, adicionei itens no carrinho, mas ao 
fechar o carrinho, reparei que foram excluídos diversos itens com a 
justificativa de não ser possível entregar na minha região. Quais são os 
meus direitos?

8  O supermercado entregou produto diferente do que foi comprado. Eles 
podem fazer a substituição de itens?

Não. Caso o fornecedor se recuse a cumprir o contrato firmado entre as partes, o 
consumidor poderá exigir o cumprimento da obrigação, aceitar outro produto ou 
serviço equivalente, ou requerer a devolução do valor pago.

O consumidor possui o direito à informação prévia, clara e 
precisa sobre os diversos produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo.
Assim, é necessário que a informação quanto a 
disponibilidade ou não dos produtos comercializados pelo 
fornecedor seja ostensiva, e previamente prestada à 
finalização do pedido, para que o consumidor não seja 
induzido em erro.

O fornecedor não pode substituir qualquer produto escolhido pelo consumidor, 
sem o seu consentimento expresso. Também não é possível que os termos do 
serviço deixem a cargo do fornecedor a decisão de substituir unilateralmente os 
produtos que estejam em falta no estoque.

5  Não recebi o pedido ou veio incompleto, mas a empresa alega que 
entregou, o que fazer?

Diante da afirmação feita pelo consumidor de que o produto não foi entregue ou 
que ele foi entregue incompleto, cabe ao fornecedor a comprovação de que 
cumpriu com a sua obrigação nos exatos termos em que se obrigou.
Caso não haja essa comprovação, faça uma reclamação nos canais de 
atendimento eventualmente disponibilizados pelo fornecedor. Guarde os dados 
do seu pedido e documentos pertinentes. Se ainda assim o seu problema não for 
solucionado, procure um dos canais de atendimento do Procon/RJ.
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9  Recebi o pedido com itens faltando que foram cobrados e constam na 
nota fiscal. Como proceder nesses casos?

O fornecedor tem a obrigação de entregar todos os 
produtos adquiridos pelo consumidor. Caso eles não 
tenham sido entregues, mas constem na nota fiscal, 
reclame a entrega dos faltantes nos canais de 
atendimento disponibilizados pela empresa, e caso o 
problema não seja solucionado, procure um dos canais 
do Procon/RJ. 

!

10  Ao comprar pela internet, como saber o site é seguro?

11  Como fazer compras na Internet de forma mais segura?

Infelizmente existem pessoas mal intencionadas que se 
aproveitam da população para aplicarem golpes, 
mesmo num momento difícil em meio a uma 
pandemia. Então, cuidado com as fraudes! 
Pesquise sobre a empresa antes. Olhe se no site 
há o número do CNPJ. Você pode obter 
informações oficiais no Ranking de Reclamações 
Fundamentadas dos Procons, e na plataforma 
Consumidor.gov.br (serviço público que possibilita 
a resolução de conflitos de consumo de forma 
rápida e desburocratizada).

Evite clicar em link suspeito, ou em promoções que parecem ser muito 
vantajosas. Não instale aplicativos de origem desconhecida, ou por meio de links 
recebidos em serviços de mensagens. Entre na loja de aplicativos do seu celular 
e baixe por este caminho. Muitos golpistas criam aplicativos falsos, parecidos 
com os reais, para aplicar golpes. Antes de comprar por aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas como o “WhatsApp”, verifique se o número é mesmo da 
empresa.

LOJA
ONLINE
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12  Uma empresa está solicitando meu dados 
pessoais para fechar a compra. Como procedo?

Consuma 
de forma 

consciente! 

Não coloque nome, CPF, endereço e número de 
cartões se não for na página de pagamento de uma 
empresa conhecida. Em caso de dúvida sobre a 
veracidade de uma mensagem ou conteúdo, não 
compre, e entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.

Se o pagamento for realizado no momento da entrega através de cartão (crédito 
ou débito), antes de digitar sua senha, verifique atentamente se o valor no visor 
da máquina de pagamento é o mesmo que o cobrado pela empresa no pedido. 
Caso ocorra qualquer erro na cobrança, verifique se o valor foi debitado antes de 
realizar nova transação. Se o pagamento ocorreu de modo online, não podem ser 
cobradas quaisquer taxas adicionais no momento da entrega. 

Lembre-se: evite o excesso, as compras por impulso e o estoque dos produtos! 
Estamos vivendo um período de crise econômica, instabilidades e desemprego. 

13  Vou pagar pelos produtos no momento da entrega. Mais 
alguma recomendação?


