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Aniversariantes
Hoje: Flavio Marcondes Soares Rodri-
gues (Juiz Substituto da 2ª Vara de 
Feira de Santana), Mirella Tourinho 
Barbosa Martins (NUASG), Samira Pi-
menta Veiga (10ª Vara) e Elionai Trin-
dade Santos (NUASG).
Amanhã: Maria das Graças Jesus dos 
Santos (13ª Vara), Glaucione Santos 
Japiassu de Almeida (Itabuna), Kenia 
Iara Rodrigues de Carvalho (Barrei-
ras), Adriana Silva Rivas (9ª Vara) e 
Maria Letícia Silva Andrade (Vitória 
da Conquista).

Parabéns!!!

Pelas estradas da América do Sul com 
o servidor Euvaldo Pinho (Final)

“Já tendo vencido, com 
total segurança, a primeira 
etapa do nosso principal ob-
jetivo, transpor a Carretera 
Austral, preparamo-nos para 
percorrer a outra metade, na 
certeza de que quanto mais 
ao sul menos apoio teríamos 
de serviços tais como com-
bustível, restaurantes, hos-
pedagem, etc. Porém, dada a 
proximidade com a fronteira 
da Argentina, deveríamos ter 
mais segurança, mas encon-
traríamos estradas em piores 
condições, com muito mais 
frio e neve. Devido a esta realidade, pas-
samos a nos deslocar com muito mais 
precaução, sempre buscando informações 
com a séria e eficiente Gendarmeria (For-
ça de Segurança Argentina). 

Alcançamos a Reserva Nacional de Cer-
ro Castillo e conhecemos a região de “Vista 
Hermosa” onde tivemos um contato, bem 
próximo, com a estepe patagônica, seus 
rios, seus lagos, suas florestas povoadas 
pelos “huemul” (tipo de cervo nativo) e 
os picos de suas montanhas cobertos de 
neve perene. Acredito que por ser inverno 
encontramos poucas pessoas e pouco trân-
sito, em sua maioria somente militares e 
operários que faziam a manutenção da es-
trada, com quem sempre buscávamos in-
formações relacionadas à segurança.

Circundando o Lago General Carrera, o 
segundo maior da América, com uma área 
de 978km², chegamos a Puerto Tranquilo, 
que não estava nada tranquilo devido ao 
mau tempo, com previsão de piorar. Nas 
águas do lago encontram-se as Capelas e 
Catedrais de Mármore, uma das maiores 
atrações turísticas do sul do Chile. Como 
os demais companheiros optaram por não 
se aventurarem a navegar com aquelas 
condições de tempo, era pegar ou largar; 
e eu peguei. Contratei o barqueiro e na-
veguei por mais de uma hora sobre altas 

ondas formadas pelo forte vento para, en-
fim, conhecer aquela beleza inusitada já 
vista pela televisão. De difícil descrição, 
mas de uma beleza nunca vista! Imagine 
uma montanha de mármore que termina 
adentrando por um lago onde suas águas 
embaladas pelo vento vão esculpindo e 
lapidando seus contornos há centenas de 
anos?! Vai de uma imensidão aos peque-
nos detalhes e cores. Foi o que encontrei 
e com que literalmente me embeveci. Fiz 
meu registro fotográfico com mais de 500 
fotos numa baixa temperatura enfrentada 
por três roupas de frio e um traje imper-
meável, apesar de o tempo não estar fa-
vorável para a tomada de excelentes ima-
gens, pois a alma de uma bela foto é uma 
boa luz. Entretanto, com certeza, valeu, 
como vocês verão nesta edição.

Cochrane foi a próxima cidade onde 
colhemos informações sobre o restante da 
“Ruta 7” e onde tomei uma decisão im-
portante: seguiríamos para Caleta Tortel e 
de lá retornaríamos, tendo em vista que 
de Villa O Higgins, término da Carretera e 
ultima cidade chilena para a fronteira com 
a Argentina, teríamos que trafegar uns 
cinco quilômetros pelo leito do Rio Bra-
vo, que estava intransitável por conta das 
águas volumosas provenientes do degelo 
no “Campo de Hielo Norte”. Imagine!!!

Enfim, chegamos a Caleta 
Tortel, talvez a mais original 
cidade do Chile. Pena que 
chovia e fazia muito frio. A 
estrada de acesso à cidade 
termina em um grande esta-
cionamento onde são deixa-
dos os carros, daí em diante 
tudo é feito a pé por meio de 
passarelas de madeira des-
cendo e subindo, contornando 
o braço do mar, interligando 
não somente as casas como 
também escolas, igrejas, pre-
feitura, etc. Cidade simples, 
nem por isso menos linda, 

com poucas pousadas e restaurantes, 
mas que no auge do verão deve fervilhar 
de movimento e de beleza diferenciada. 
A grande maioria de seu abastecimento é 
feita pelo mar, dada a facilidade existente.

Dali retornamos até o lago General 
Carrera, passando pelo Rio Baker, um dos 
mais caudalosos do Chile. Trecho fantásti-
co de nossa expedição, pois o lago é sim-
plesmente grandioso, e contorná-lo, em 
suas curvas escorregadias, foi muito ex-
citante, mas um pouco perigoso, seguindo 
em direção à Argentina, por meio do Passo 
Jeinemeni.

Agradeço por tê-los conosco nesta 
aventura, esperando ter sintetizado a con-
tento nossos percalços e escolhido as fotos 
mais significativas, tarefa árdua que nos 
fez reviver a expedição. Quero desejar que 
um dia vocês façam algum desses trechos, 
o que é perfeitamente possível. Depois de 
um voo partindo do Brasil, pois há muitos 
voos que saem direto para a Argentina ou 
para o Chile, aluga-se um 4x4 e segue-se 
em direção a belíssimos lugares com um 
povo hospitaleiro e uma gastronomia “sui 
generis” e saudável. 

Até ‘POR AÍ’, quando nos encontrare-
mos de novo..”

Fonte: Primeira Região em Revista

Consumidor tem direito
de se arrepender de compra, aponta STJ

Quem nunca se arrependeu de comprar 
alguma coisa por impulso? A situação é 
frequente, mas poucos sabem que podem 
desistir da aquisição e receber seu dinheiro 
de volta se a compra foi pela internet ou 
telefone. É o chamado direito de arrepen-
dimento, previsto no artigo 49 do Código 
de Defesa do Consumidor, e cada vez mais 
garantido pelos tribunais brasileiros.

Pelo dispositivo, “o consumidor pode 
desistir do contrato, no prazo de sete dias 
[...] sempre que a contratação de forneci-
mento de produtos e serviços ocorrer fora 
do estabelecimento comercial, especial-
mente por telefone ou a domicílio”. Pelo 
parágrafo único do artigo, “se o consumi-
dor exercitar o direito de arrependimento 
[...] os valores eventualmente pagos [...] 
serão devolvidos, de imediato, monetaria-
mente atualizados”.

Em caso de desistência da compra, 
quem arca com a despesa de entrega e de-
volução do produto é o comerciante. O STJ 
tem jurisprudência nesse sentido.

De acordo com acórdão do STJ, 
“eventuais prejuízos enfrentados pelo 
fornecedor nesse tipo de contratação são 
inerentes à modalidade de venda agres-
siva fora do estabelecimento comercial”. 
Além disso, “aceitar o contrário é criar 
limitação ao direito de arrependimento, 
legalmente não previsto, além de deses-
timular tal tipo de comércio, tão comum 
nos dias atuais”.

A tese foi fixada no julgamento de um 
recurso do Rio de Janeiro contra a TV Sky 
Shop. Onde se discutiu a legalidade da 
multa aplicada à empresa por impor cláu-
sula contratual que responsabilizava o con-
sumidor pelas despesas com serviço postal 
decorrente da devolução de produtos.

De acordo com jurisprudência do STJ, 
o consumidor também pode se arrepender 
de empréstimo contratado fora das instala-
ções do banco. O entendimento foi firmado 
pela 3ª Turma no julgamento de recurso es-
pecial de uma ação de busca e apreensão 
ajuizada pelo Banco ABN Amro Real.

A primeira instância negou o pedido 
do banco por considerar que o contrato 
foi celebrado no escritório do cliente, que 
manifestou o arrependimento no sexto dia 
seguinte à assinatura do negócio.

O banco recorreu ao TJ de São Paulo, 
que afastou a aplicação do CDC  e deu 
provimento ao recurso. O consumidor, en-
tão, foi ao STJ. A relatora do processo, mi-
nistra Nancy Andrighi, destacou que a 2ª 
Seção tem consolidado o entendimento de 
que o CDC se aplica às instituições finan-
ceiras, conforme estabelece a Súmula 297 
do tribunal.

Apesar da jurisprudência, o direito ao 
arrependimento nem sempre é atendido de 
pronto. Um exemplo é a ação civil pública 
movida que o MP paulista ajuizou para im-
por nos contratos de adesão da rede Ponto 
Frio, multa de 2% sobre o preço da merca-
doria em caso de não restituição imedia-
ta dos valores pagos pelo consumidor que 
desiste da compra. O MP pede inclusão de 
outras garantias, como prazo para devolu-
ção do dinheiro.

Outra questão que ainda não tem juris-
prudência firmada diz respeito ao direito de 
arrependimento nas compras de passagens 
aéreas pela internet. Tramita no Congresso 
o Projeto de Lei do Senado 281, que pre-
vê a inclusão no CDC do artigo 49-A para 
tratar especificamente de bilhetes aéreos.

O projeto estabelecerá prazo diferencia-
do para o consumidor exercer o direito de 
arrependimento, em virtude das peculiari-
dades do contrato, por norma fundamenta-
da da agência reguladora do setor.

O direito de arrependimento não se aplica 
a compras feitas dentro do estabelecimento 
comercial. Nessa hipótese, o consumidor só 
poderá pedir a devolução do dinheiro se o 
produto tiver defeito que não seja sanado no 
prazo de 30 dias. A regra tem previsão no 
artigo 18 do CDC. (Fonte: Conjur)

Terça Gerencial
“Os atuais desafios da Liderança” é o 

tema da palestra que será apresentada 
por Suely Cobbuci, na próxima Terça Ge-
rencial que acontece no dia 19 de Maio, 
às 16h. Nesta Seccional, o evento poderá 
ser acompanhado na Sala de Treinamen-
to do NUCRE, no 3º andar do edifício 
principal do Fórum Teixeira de Freitas.

Um breve Currículo da Instrutora: 
Educadora Empresarial, Consultora em 
RH, Diretora da Escola de Excelência - 
Treinamento e Desenvolvimento Ltda. 
Mestranda em Liderança pela Unisa 
- Universidade de Santo Amaro - SP, 
Pós-graduada em Didática do Ensino 
Superior pela Universidade Católica de 
Brasília, Pós-graduada em Psicopedago-
gia pela UniCEUB, Graduada em Letras 
- Língua Portuguesa e Literaturas pela 
UniCEUB. Especialista em Dinâmica de 
Grupo pela SOBRAP (Sociedade Brasilei-
ra de Psicoterapia e Psicodrama). Espe-
cialista em Jogos de Empresa.


