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A relação de consumo no Brasil, em tempos de pandemia, tem se tornado um desafio 

para as autoridades de fiscalização, os consumidores e fornecedores. Inúmeras 

situações tem se tornado obstáculo, o Acesso aos supermercados comércio de modo 

em geral, tem se submetido ao protocolo de segurança. A autoridade de saúde tem 

recomendado para que as pessoas evitem aglomerações, aglutinação em filas, em 

eventos, de concentração, circulação em vias publicas.  A pandemia impactou o 

relacionamento entre consumidores e fornecedores interferindo inclusive na 

arrecadação de impostos. A solução e a prevenção respeitando o distanciamento nos 

comércios e a circulação de consumidores em estabelecimentos comerciais. O código 

de proteção e defesa do consumidor foi pensado nos direitos dos consumidores e em 

especial os mais vulneráveis, inclusive assegurando o direito ao acesso de 

informação. Por fim, a repercussão da COVID-19 tem se tornado um desafio ao 

legislador em adaptar o contexto social da pandemia aos direitos dos consumidores 

por meio do PROCON. Uma das alternativas recomendadas aos consumidores e o 

consumo de produtos, preferencialmente, o acesso remoto, pela internet. Algumas 

empresas tem adaptado seus empreendimentos para o mercado virtual por conta da 

restrição do publico. O efeito da pandemia na relação de consumo também chega ao 

poder judiciário que, em suas decisões, tem sido remotamente, ou seja, parte da 

premissa que os consumidores mais vulneráveis possuem acesso ao sistema de 

processo judicial eletrônico.  
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