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Cuidados importantes 
na compra virtual

Comprar passagens aéreas pela in-
ternet requer atenção. Muitos termos, 
expressos nos portais, podem ser uma 
cilada ao consumidor. É preciso ficar de 
olho em tudo. É comum, por exemplo, 
que o item do seguro já venha marca-
do e o comprador, geralmente, não vê. 
O certo seria que a opção estivesse em 
branco para o interessado escolher ou 
não pelo serviço.

As companhias também costumam 
vender assentos de maneira irregular. 
Aquelas vagas à frente, destinadas a 
portadores de deficiência, além das loca-
lizadas próximas às passagens de emer-
gência, podem ser comercializadas, para 
quem não precisa porque seria um luxo 
a mais. Mas é proibido pagar por cadei-
ras comuns, porque, de qualquer forma, 
se a pessoa comprou a passagem, ela 
tem direito ao espaço, já que não pode 
viajar em pé.

Além disso, compras pela internet 
não dão o direito ao cancelamento da 
passagem. “Se o consumidor optar por 
adquirir o bilhete no guichê, ele tem 
sete dias para se arrepender e será to-
talmente ressarcido. A Justiça, entre-
tanto, entende que, se o cliente tem 
acesso à internet, tem informação e 
tempo suficientes para não ter razões 
para desistir, a não ser por motivo de 
doença, morte ou desastre natural na 
cidade de origem”, garante o presidnete 
do Instituto Brasileiro de Estudo e Defe-
sa das Relações de Consumo (Ibedec), 
Geraldo Tardin. Aquele que compra pelo 
portal da empresa não é reembolsado 
caso não viaje.

Direitos Dos passageiros 

atrasos e cancelamentos - Em caso 
de cancelamento de voo, é dever da em-
presa informar aos passageiros o motivo 
de não embarcarem.

Se o usuário solicitar a informação 
por escrito, é dever da companhia enviá-
la. A empresa deve oferecer três opções 
aos usuários: o reembolso, da mesma 
forma com que realizou a compra das 
passagens; a viagem por outra compa-
nhia aérea ou a locomoção por outra 
modalidade de transporte.

Já nos casos de atraso ou de inter-
rupção de voo, o transportador deverá 
assegurar o direito a receber assistência 
material como comunicação, a partir de 
uma hora de atraso; de alimentação, a 
partir de duas horas; e de acomodação, 
a partir de quatro horas.

Leia nas próximas edições mais infor-
mações sobre direitos dos passageiros.

Questionado teto de remuneração
de servidores do TJ baiano 

Uma lei do Estado da Bahia fixando em R$ 22 mil reais o teto da remuneração dos 
servidores do Poder Judiciário daquele ente federativo foi questionada no STF pelo Partido 
Social Liberal. O partido ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4900 contra a 
regra, prevista na Lei estadual 11.905/2010.

O partido alega que a regra fere diversas previsões constitucionais. Em primeiro lugar, 
argumenta, padeceria de vício de iniciativa, devido à tramitação do projeto de lei. Enca-
minhado originalmente pelo Tribunal de Justiça da Bahia para dispor sobre o subsídio dos 
desembargadores integrantes daquela corte, o projeto teria recebido emenda parlamentar 
estabelecendo a regra do teto para servidores. Com isso, alega a ação, a norma usurpou 
a competência privativa do Tribunal de Justiça para propor leis referentes à remuneração 
de seus servidores.

A ação sustenta ainda que o subteto remuneratório para os servidores públicos esta-
duais deve ser estabelecido pela Constituição Estadual, e não por lei ordinária. Caso o 
subteto fosse previsto em lei ordinária, argumenta, ele poderia ser contornado por outra 
lei ordinária que estabelecesse uma remuneração com valor superior.

O PSL alega também que a Constituição Federal determina um único limite como 
subteto remuneratório para os servidores públicos estaduais. O limitador, já presente na 
Constituição baiana, seria o próprio subsídio dos desembargadores.

O partido requer que o STF conceda medida cautelar para suspender a eficácia dos 
trechos da Lei 11.905/2010, do Estado da Bahia, que tratam do teto remuneratório dos 
servidores do Poder Judiciári e a declaração da nulidade dos mesmos dispositivos.

O Jalapão pelo olhar do servidor Euvaldo Pinho

O JFH reproduz as aventuras do mer-
gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho, publicadas na Primeira 
Região em Revista. Já trouxemos para os 
nossos leitores as histórias e fotografias de 
Euvaldo Pinho pela Itália, Mar Vermelho, 
Ilha do Bananal, Deserto do Atacama, Ilhas 
Gregas, Patagônia, Marrocos, Cuba, Vene-
za, Atol das Rocas, Malásia, Indonésia e 
Tunísia e Ilha de Rodes.

Transcrevemos hoje o relato da viagem 
de Euvaldo Pinho pelo Jalapão.

Jalapão: o deserto do capim dourado

Admirador fervoroso dos mares, nas-
cido e criado à beira da praia em Salva-
dor, sempre tive curiosidade de conhecer 
outras opções ligadas às águas. Por isso, 
convido você a conhecer o Deserto do Ja-
lapão, que, apesar de remeter à ausência 
de água, concentra importantes nascentes 
de rios e beleza natural impressionantes. 

Eu e minha esposa, que é bióloga, sa-
ímos de Brasília em direção ao Deserto 
do Jalapão, que está localizado na parte 

leste do estado do Tocantins e 
faz limite com a Bahia, Piauí e 
Maranhão. A primeira parada 
foi na cidade de Ponte Alta, 
onde dormimos e de onde co-
meçaríamos a explorar todo o 
potencial do Jalapão.

Iniciamos o dia com um 
delicioso café da manhã ser-
vido na pousada, e fomos sur-
preendidos com a bela chega-
da de um bando de periquitos 
que degustavam nos cajueiros 
o suco in natura. 

No posto de “informações 
ao turista”, na saída da cida-
de em direção a Mateiros, é 
possível buscar informações, 
esclarecer dúvidas e saber 
como chegar ao povoado de 
Mumbuca, onde também são 
vendidos os artesanatos feitos 
com capim dourado.

A aventura está presente no caminho 
das estradas de terra, arenosas, cheias de 
pedras e cortadas por pequenos rios, moti-
vos pelos quais para lá devemos nos dirigir 
em veículos 4x4. E foi o que fizemos.

De Ponte Alta até Mateiros são aproxi-
madamente 170 km. Após percorrermos 
metade desse percurso e desviar uns 30 
km, eu e minha companheira avistamos 
a Cachoeira da Velha. Esse espetáculo 
da natureza, com 20m de queda d’água, 
apesar do difícil acesso, soube ser gene-
roso com o visitante ao lapidar, ao longo 
do tempo, uma prainha, com suas águas e 
areia fina, para um delicioso banho.

Nos despedimos da Cachoeira da Velha 
e chegamos a Mateiros, cidade que con-
centra as melhores atrações naturais do 
Jalapão. A Cachoeira da Formiga é uma de-
las, simplesmente mágica. Suas águas têm 
a cor do azul-turquesa e são transparentes. 
As dunas de areias douradas com até 30m 
de altura também são encantadoras. O sol 

visto lá de cima no final da tarde é hipno-
tizante e nos inspira a gratidão pela per-
feição do universo e da natureza que nele 
habita. O poço do Fervedouro é a nascente 
de um rio subterrâneo. Ao nos banharmos 
nele, a diversão é tentar afundar, e tentar 
mesmo, já que a força da água não o per-
mite. Hora de seguir em frente e deixar o 
lado criança no poço do Fervedouro.

Chegamos ao povoado de Mumbuca, 
o berço da fabricação e comercialização 
dos artesanatos de capim dourado, tam-
bém utilizado na confecção de joias. A co-
munidade é composta por cerca de 200 
integrantes, descendentes de escravos e 
índios, e é reconhecida como quilombola. 
Ela é uma das poucas autorizadas a efetu-
ar a colheita do capim dourado de setem-
bro ao início do período das chuvas, em 
novembro, mantendo a produção dentro 
do limite sustentável.

Uma semana é o tempo mínimo neces-
sário para conhecer aquela região, pois, 
além das distâncias, existe a dificuldade 
de locomoção. Foi durante uma conversa 
com o dono da única farmácia em Matei-
ros que aprendi um caminho de volta para 
Brasília bem mais curto, já que cortava as 
fazendas de soja.

A dica foi mais que bem-vinda! Pois 
não foi necessário nos deslocarmos pelo 
município de Ponte Alta e percorrer no-
vamente a estrada não muito confortável 
– nem por isso menos atraente. 

Chego ao final de mais essa aventura 
certo de que o Jalapão é um pedacinho do 
Brasil que nos dá orgulho da sua diversi-
dade e beleza inusitada.

COMPRAS VIRTUAIS


