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CONFIRMADA AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA EM OBRA DE PLATAFORMA DA PETROBRAS 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) que afastou a cobertura securitária de três eventos danosos (erro de execução, chuvas e greves) ocorridos 
durante obras de transformação da plataforma Petrobras XXV, localizada na Bacia de Campos (RJ). As obras tinham 
o objeto de permitir o funcionamento da plataforma como unidade de extração de petróleo em águas profundas. 
A UTC Engenharia, autora do recurso especial, buscava o reconhecimento da ampla cobertura dos sinistros 
eventualmente ocorridos na empreitada, mas o colegiado concluiu que o contrato de seguro previa cobertura apenas 
para danos físicos relacionados diretamente à plataforma. 
 
Inicialmente, a UTC Engenharia propôs ação contra a Satma Sul América Participações sob a alegação de que, em 
1994, celebrou contratos com a empresa Brasoil para a transformação da plataforma P-XXV. Segundo a UTC, foi 
firmado contrato de seguro com a Satma para cobertura de todos os riscos relativos à execução da obra. 
De acordo com a empresa de engenharia, ocorreram diversos sinistros durante a realização da empreitada, como 
erro de execução, chuvas excepcionais e greve de trabalhadores, porém a seguradora entendeu que esses eventos 
não estariam cobertos pela apólice.  
DANOS FÍSICOS 
Em primeira e segunda instâncias, o pedido da UTC foi julgado improcedente – o Tribunal de Justiça de São Paulo 
concluiu que o seguro cobria apenas danos físicos à plataforma, além de materiais e acessórios utilizados no 
empreendimento. 
Ao STJ, a empresa de engenharia alegou que o seguro foi contratado para proteger todos os eventos que pudessem 
afetar as obras na plataforma, de forma que a extensão da cobertura securitária deveria ser interpretada com a 
mesma amplitude. Ainda segundo a UTC, as hipóteses de indenização do seguro deveriam incluir todas as 
possiblidades de prejuízos patrimoniais durante a execução das obras, pouco importando as causas dos danos. 
OBJETO DETERMINADO 
Após analisar as hipóteses de cobertura e de interesse segurado estabelecidas no contrato securitário, a relatora do 
recurso especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que o objeto da apólice foi claramente determinado – a 
plataforma P-XXV e os danos físicos eventualmente causados a ela –, todavia a plataforma estaria sujeita a vários 
outros riscos durante a execução dos serviços de engenharia. 
Além disso, a ministra ressaltou que o serviço de transformação da plataforma foi contratado no regime de preço 
global com valor unitário, de forma que seriam da UTC os riscos que afetam os custos da obra e que, por 
consequência, poderiam afetar a margem de lucros da empresa autora. 
“Não pode a recorrente se valer do contrato de seguro em discussão para garantir sua margem de lucro no contrato 
de empreitada. Considerando que esse contrato de seguro foi celebrado às expensas da Brasoil – porque tem a 
finalidade de garantir sua propriedade –, admitir que o seguro sirva para garantir o interesse econômico (em outras 
palavras, o lucro) da recorrente significa desnaturar completamente o contrato de empreitada no regime de preço 
global, bem como o seguro de danos, que seria transformado judicialmente em um seguro de patrimônio”, concluiu a 
ministra ao manter a exclusão da cobertura securitária. 
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SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO SEM AUTORIZAÇÃO PODE CONFIGURAR CRIME DE ATIVIDADE 
CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO 
A operação de serviço de internet via rádio é caracterizada como serviço de telecomunicação multimídia que, para 
viabilização de sua exploração, exige autorização prévia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Dessa 
forma, eventual prestação do serviço sem permissão da agência constitui crime de desenvolvimento clandestino de 
atividade de telecomunicação, conforme prevê o artigo 183 da Lei 9.472/93.  
O entendimento foi reafirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao determinar de que o 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) reaprecie apelação do Ministério Público Federal originada de ação 
penal contra engenheiro que, segundo o MP, teria comandado empresa que explorava, desde 2005, serviço de 
internet sem autorização da Anatel. 
Após o recebimento da denúncia, o engenheiro havia sido absolvido pelo juiz de primeira instância, que considerou 
que o serviço de acesso à internet, via radiofrequência, não se enquadra como atividade de telecomunicações. Para 
o magistrado, o serviço prescindiria de autorização da Anatel, o que, por consequência, afastaria a incidência do 
crime previsto pelo artigo 183 da Lei 9.472/97. 
Prestação direta 
A atipicidade da conduta foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O tribunal 
entendeu que os provedores de internet se caracterizam como serviço de valor adicionado que não prestam serviço 
de telecomunicação, conforme especifica o artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações. 
O relator do recurso especial do Ministério Público, ministro Jorge Mussi, destacou que o STJ possui entendimento 
pacífico no sentido de que a prestação direta de serviços de internet via rádio, sem a autorização da Anatel, 
configura, em tese, o delito de clandestinidade previsto pela Lei 9.472. 
Segundo o ministro, a tipicidade é caracterizada ainda que se trate de mero serviço de valor adicionado, conforme 
previsto pelo artigo 61 da mesma lei. Assim, para Jorge Mussi, atesta-se a potencialidade da conduta atribuída ao 
recorrido ofender o bem jurídico tutelado pelo artigo 183 da Lei 9.472/97, razão pela qual não há falar em atipicidade. 
Com a decisão, os autos retornarão à segunda instância. 
 
VARA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER TEM COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR VIAGEM DE MÃE COM 
FILHO MENOR AO EXTERIOR 
É de competência das varas especializadas em violência doméstica ou familiar contra a mulher a análise de 
demandas relacionadas aos interesses da criança e do adolescente nas hipóteses em que os pedidos estiverem 
ligados especificamente à prática de violência contra a mulher. Nesses casos, a competência é mantida inclusive nos 
pedidos de viagem internacional em companhia de menor de idade. 
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao reconhecer a competência 
de juizado de violência doméstica do Distrito Federal para autorizar que uma boliviana vítima de violência familiar 
retorne para o seu país de origem com o filho, de apenas um ano de idade. 
Além de se opor à viagem da mãe, o pai da criança defendia a competência da Vara da Infância e Juventude para 
decidir sobre a questão, tese que foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), mas afastada pela 
maioria dos ministros do colegiado do STJ no julgamento do recurso especial interposto pela mãe. 
“Tal compreensão, em contrariedade à própria funcionalidade do sistema jurisdicional, ignora o propósito da lei de 
centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que 
tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas 
para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do 
casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras 
protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente”, apontou o relator do recurso, ministro Marco Aurélio 
Bellizze. 
SITUAÇÃO FRÁGIL 
O pedido de retorno ao país natal foi deferido pelo juizado de violência doméstica e familiar no curso de processo que 
aplicou medidas protetivas contra o ex-companheiro, que supostamente teria cometido violência física e psicológica 
contra a boliviana. 
Após elaboração de relatório psicossocial e manifestação favorável do Ministério Público, o magistrado concedeu a 
guarda da criança à mãe e autorizou que ela viajasse para o exterior, sob o fundamento de que a boliviana estaria 
em situação frágil ao permanecer em casa de abrigo no Brasil. 
A decisão de primeira instância foi, todavia, reformada pelo TJDF, que concluiu que a definição da guarda do filho do 
casal em conflito e a autorização para que o menor viaje sem consentimento do pai extrapolam as competências 
reservadas ao juizado de violência contra a mulher. Por consequência, o tribunal cassou todos os atos decisórios 
proferidos pelo juiz considerado incompetente. 
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COMPETÊNCIA HÍBRIDA 
O ministro Bellizze lembrou inicialmente que o artigo 14 da Lei Maria da Penha preceitua a competência híbrida 
(criminal e civil) das varas especializadas da violência doméstica contra a mulher para o julgamento e execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Essa competência, segundo o ministro, foi estabelecida de forma ampla justamente para permitir ao mesmo 
magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica contra a mulher, permitindo-lhe analisar as 
repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. 
Dessa forma, apontou o relator, para o estabelecimento da competência da vara especializada da violência 
doméstica nas ações de natureza civil, é imprescindível que – como ocorreu no caso em análise – a causa de pedir 
da ação correlata consista justamente na prática de violência contra a mulher. 
“In casu, como assinalado, a pretensão de retornar ao seu país de origem com o filho — que pressupõe suprimento 
judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o juízo a quo — deu-se em 
plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante 
encontrava-se submetida”, concluiu o ministro, ao reconhecer a competência da vara de violência doméstica e 
determinar que o TJDF analise apenas o mérito da decisão de primeiro grau. 
 
QUINTA TURMA MANTÉM AUMENTO DE PENA-BASE POR DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA 
“A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, cuja avaliação negativa se 
ampara no abalo psicológico causado à vítima, mostra-se adequada e concretamente justificada.” 
Esse foi o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de habeas corpus 
impetrado em favor de um homem condenado a dez anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela 
prática do crime de estupro de vulnerável. 
A Defensoria Pública de Pernambuco buscava a redução da pena sob a alegação de que não haveria prova segura 
das consequências negativas do delito, uma vez que não foi juntado aos autos laudo psicológico demonstrando 
danos psicológicos causados à vítima.  
Também foi pedido o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, pelo fato de 
o réu ser egresso e de seu retorno ao convívio social não ter sido feito de modo adequado, o que demonstraria 
parcela de responsabilidade do Estado na conduta por ele praticada. 
Decisão confirmada 
O relator, ministro Jorge Mussi, não acolheu a argumentação. Em relação ao aumento da pena-base decorrente do 
abalo psicológico da vítima, o ministro destacou que é permitido ao julgador analisar com discricionariedade a pena 
ideal a ser aplicada, visando à prevenção e repressão do delito. 
“O aumento não se mostra exagerado ou desproporcional, porquanto estabelecido em patamar razoável, inferior ao 
aumento de um sexto, usualmente atribuído quando há uma circunstância judicial considerada em desfavor do 
acusado na primeira etapa do cálculo da pena”, explicou. 
Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante do artigo 66 do Código Penal, Jorge Mussi entendeu que a 
tese dependeria da verificação de elementos que demonstrassem que o Estado tivesse deixado de prestar a devida 
assistência ao acusado, o que não foi constatado pelo tribunal de origem. 
Ao concluir pela impossibilidade da concessão da ordem, o ministro explicou que eventual acolhimento do pedido 
exigiria o reexame aprofundado dos elementos fático-probatórios, o que é inviável em sede de habeas corpus. 
 
PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA É CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO 
DEMARCATÓRIA 
Nos casos em que há disputa pela posse de terra, a pendência de julgamento do processo é condição suspensiva 
para o ajuizamento de ação demarcatória. Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
firmaram o entendimento ao analisar recurso especial que questionou a necessidade de se extinguir o feito 
demarcatório em trâmite. 
Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, a ação demarcatória, inegavelmente, tutela o domínio, 
diferenciando-se da ação reivindicatória, em verdade, quanto à individualização da coisa. 
Além disso, a relatora concluiu que “diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento 
enquanto pende de julgamento ação possessória, nos termos do que preceituado no artigo 923 do Código de 
Processo Civil de 1973”. 
Como no caso, contudo, a disputa acerca da posse da terra foi solucionada, a ministra entendeu que a ação 
demarcatória deveria prosseguir, entendimento que foi seguido à unanimidade pela turma julgadora. O Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso (TJMT) havia extinguido a ação demarcatória, diante da impossibilidade jurídica do pedido. 
Na época, não havia julgamento de mérito sobre a posse das terras. 
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No STJ, o recurso foi parcialmente provido para que o tribunal de origem analise o mérito da ação demarcatória. Para 
o colegiado, a conclusão do TJMT acerca da impossibilidade jurídica do pedido foi correta – apesar de não aplicável 
à hipótese dos autos por ter havido julgamento da possessória –, já que a ação demarcatória se diferencia da 
reivindicatória quanto à individualização da coisa disputada. 
Segundo a relatora, a regra do artigo 923 do CPC/73, aplicável ao caso, prevê apenas uma condição suspensiva 
para o ajuizamento da ação e, portanto, “não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção”, 
tornando inócua a discussão acerca da aplicabilidade do artigo. 
 
FORNECIMENTO DE DADOS DE E-MAIL ARMAZENADOS NO EXTERIOR PRESCINDE DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 
Nos casos em que a Justiça determina a quebra de sigilo telemático de informações armazenadas em outro país – 
como o fornecimento de dados de uma conta de e-mail, por exemplo –, o cumprimento da ordem prescinde de 
acordo de cooperação internacional. 
Com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um recurso da Yahoo Brasil, 
que alegava, entre outras razões, a impossibilidade de fornecer os dados requisitados pela Justiça, pois estariam 
armazenados no exterior. 
A empresa justificou que o domínio solicitado (.com) pertence à Yahoo Incorporated, sediada nos Estados Unidos. De 
acordo com a recorrente, a Yahoo Brasil e a Yahoo Incorporated são provedores distintos, o que inviabilizaria o 
cumprimento da decisão judicial. 
O relator do caso, ministro Joel Ilan Paciornik, citou recente julgado da Quinta Turma para refutar a tese da 
recorrente. Ele afirmou que, conforme o decidido, a pessoa jurídica multinacional que opera no Brasil submete-se, 
necessariamente, às leis nacionais, razão pela qual é desnecessária a cooperação internacional para a obtenção dos 
dados requisitados. 
“A Yahoo Brasil não está isenta de prestar as informações solicitadas pelo juízo criminal sob a alegação de que se 
encontram armazenadas no exterior”, resumiu o relator. 
O fato de o delito investigado ser anterior ao Marco Civil da Internet, segundo o ministro, também não é desculpa 
para o descumprimento da determinação. 
“Não há qualquer ilegalidade no fato de o delito investigado ser anterior à vigência do Marco Civil da Internet. Isto 
porque a Lei 12.965/2014 diz respeito tão somente à imposição de astreintes aos descumpridores de decisão judicial, 
sendo inequívoco nos autos que a decisão judicial que determinou a quebra de sigilo telemático permanece hígida”, 
disse o ministro. 
Joel Paciornik destacou que os fatos investigados são tipificados no Código Penal e na Lei de Interceptação, e não 
no Marco Civil da Internet. 
AUTORIA CONTESTADA 
Sobre outro ponto alegado pela Yahoo – o questionamento sobre os indícios de autoria do delito do investigado –, o 
relator lembrou que a jurisprudência do tribunal é sólida em não permitir a discussão a respeito de autoria em 
mandado de segurança. 
Inviável, portanto, questionar se a conduta do usuário de e-mail caracterizou delito. Joel Paciornik afirmou que a 
decisão do tribunal de origem foi correta nesse ponto, e também ao não permitir a discussão de eventuais interesses 
de terceiros investigados em ação penal no mandado de segurança. 
 
ALEGAÇÕES FALSAS EM PROCESSO NÃO CONFIGURAM CRIME DE ESTELIONATO 
Por unanimidade de votos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trancou ação penal movida contra 
um advogado denunciado por estelionato judicial em ação na qual buscava cancelar descontos de parcelas relativas 
a empréstimo feito por sua cliente. 
De acordo com a denúncia, o advogado teria captado clientes que contrataram empréstimos de forma regular e os 
incentivado a ingressar com ações judiciais alegando a ausência da contratação e o consequente desconto ilegal das 
parcelas, com pedido de restituição dos valores pagos, além de indenização. 
AUSÊNCIA DE CRIME 
Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, ainda que o advogado tivesse ciência da ilegitimidade da demanda, a conduta 
não configura o crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, mas infração civil e 
administrativa, sujeita à punição de multa e indenização. 
“A conduta constitui infração civil aos deveres processuais das partes, nos termos do artigo 77, II, do Código de 
Processo Civil, e pode sujeitar a parte ao pagamento de multa e indenizar à parte contrária pelos danos processuais, 
consoante artigo 79, artigo 80 e artigo 81 do Código de Processo Civil”, explicou o ministro. 
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Ribeiro Dantas destacou precedentes nos quais o STJ firmou o entendimento de que “não configura estelionato 
judicial a conduta de fazer afirmações possivelmente falsas, com base em documentos também tidos por 
adulterados, em ação judicial, porque a Constituição da República assegura à parte o acesso ao Poder Judiciário”. 
ATIPICIDADE 
Para a corte, como o processo possibilita o exercício do contraditório e a interposição de recursos, não se pode falar, 
no caso, em indução em erro do magistrado, uma vez que eventual ilicitude de documentos que embasaram o pedido 
judicial são crimes autônomos, que não se confundem com a imputação de estelionato judicial. 
A deslealdade processual, segundo entendimento destacado pelo relator, “é combatida por meio do Código de 
Processo Civil, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição 
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia”. 
O habeas corpus foi concedido, de ofício, para o trancamento do processo penal, em razão da atipicidade da conduta 
imputada ao advogado. 
 
TERCEIRO DE BOA-FÉ DEVE SER PROTEGIDO AO ADQUIRIR IMÓVEL DE PARTE EM UNIÃO ESTÁVEL 
Nos regimes de união estável, assim como nas hipóteses de casamento, há a necessidade de consentimento do 
convivente para alienação de imóvel adquirido durante a constância da relação. Todavia, as peculiaridades que 
envolvem as uniões estáveis – como a dispensa de contrato registrado em cartório como requisito para a validade da 
união – tornam necessária a proteção do terceiro de boa-fé que adquire imóvel de um dos conviventes, 
especialmente nos casos em que o vendedor se apresenta como solteiro perante a sociedade e não há notícia da 
averbação de contrato de convivência.   
O entendimento foi aplicado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao confirmar acórdão do 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que manteve alienações de imóveis realizadas pelo ex-companheiro como 
forma de proteção ao terceiro comprador, já que o ex-companheiro se apresentava como único proprietário do bem, 
não havia registro cartorário sobre a união estável e os imóveis foram vendidos antes do reconhecimento judicial da 
convivência. 
“Não havendo registro imobiliário em que inscritos os imóveis objetos de alienação em relação à copropriedade ou à 
existência de união estável, tampouco qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, impõe-se o 
reconhecimento da validade dos negócios jurídicos celebrados, a fim de proteger o terceiro de boa-fé, assegurando-
se à recorrente o direito de buscar as perdas e danos na ação de dissolução de união estável c.c partilha, a qual já 
foi, inclusive, ajuizada”, apontou o relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Bellizze. 
CONSENTIMENTO 
Na ação de nulidade de escritura pública que originou o recurso, a autora afirmou que seu ex-companheiro alienou 
imóveis adquiridos na constância da união estável sem o seu consentimento, porém, para ela, os bens deveriam ter 
sido submetidos à partilha após a dissolução da união. 
Em primeira e segunda instâncias, o pedido de nulidade foi julgado improcedente. Para o TJPR, não havia o 
reconhecimento da união estável no momento da aquisição dos imóveis e de sua alienação, o que, para o tribunal, 
confirmou a validade do negócio jurídico e a boa-fé do terceiro comprador. 
Por meio de recurso especial, a autora alegou que a união estável e a aquisição dos imóveis durante o período de 
convivência ficaram comprovadas nos autos e, por consequência, não havia dúvidas de que os bens pertenciam a 
ambos os conviventes. Por isso, para a recorrente, o companheiro não poderia outorgar a escritura de compra e 
venda sem o consentimento dela. 
Peculiaridades da união estável 
O ministro Marco Aurélio Bellizze lembrou inicialmente que, de acordo com o artigo 1.647 do Código Civil, nenhum 
dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar bens imóveis, exceto nos casos de regime de separação 
absoluta. 
Apesar da existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, o ministro apontou que, embora o texto legal cite 
apenas cônjuges, a proteção patrimonial se aplica também às famílias oriundas de uniões estáveis, já que ambas as 
entidades são reconhecidas pelo ordenamento jurídico. 
Entretanto, o ministro também ressaltou que, diferentemente do que ocorre no casamento, em que há ato formal 
cartorário, na união estável há preponderância de um nível de informalidade no vínculo entre os conviventes, pois se 
trata de situação que não exige documento. Nessas situações, esclareceu o relator, o comprador de boa-fé não 
poderia ser prejudicado, já que o imóvel foi adquirido daquele que aparentava ser o único proprietário do imóvel. 
“Assim, nos casos em que o bem imóvel esteja registrado apenas no nome de um dos conviventes, o qual se 
apresenta como solteiro perante a sociedade, pois o estado civil não se altera na união estável, e em que não há 
contrato de convivência registrado em cartório, o comprador do imóvel, terceiro de boa-fé, não tem como ter ciência 
da existência da união estável”, concluiu o ministro ao manter o acórdão paranaense. 
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IMÓVEL ABANDONADO VINCULADO AO SFH É BEM PÚBLICO E NÃO PODE SER OBJETO DE USUCAPIÃO 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso especial interposto por um casal 
que reivindicava usucapião sobre imóvel que teve construção financiada pela Caixa Econômica Federal (CEF). 
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que, por ser vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) e à prestação de serviço público, o imóvel deve ser tratado como bem público insuscetível de usucapião. 
A ministra lembrou que o estatuto da CEF prevê como um dos seus objetivos atuar como principal órgão de 
execução da política habitacional e de saneamento do governo federal. “A doutrina especializada, atenta à 
destinação dada aos bens, considera também bem público aquele cujo titular é pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviço público, quando o bem estiver vinculado à prestação desse serviço público”, disse. 
O casal, que ocupa o imóvel desde 2001, alegou que os bens da CEF são privados e podem ser objeto de 
usucapião. Argumentou que a ocupação do imóvel deu-se pelo fato de ter sido abandonado pela construtora e pelo 
banco. Sustentou também que atualmente o imóvel encontra-se regularizado perante órgãos públicos, havendo, 
inclusive, o pagamento de energia elétrica e água pelos ocupantes. 
BENS PÚBLICOS 
O conjunto habitacional em que o casal reside teve sua construção financiada pela CEF em 1989, em Maceió. A 
empresa responsável pela venda dos imóveis não conseguiu alienar todos os apartamentos e, a partir de 1997, as 
unidades passaram a ser ocupadas por famílias de baixa renda. A CEF requer a penhora dos imóveis não 
comercializados em que possui a garantia hipotecária, visto que empresa de vendas não quitou o débito. 
De acordo com a sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), o banco comprovou que os 
imóveis foram financiados por meio do SFH, cujos recursos advêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ou do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), qualificando-se como bens públicos. 
A ministra salientou que o SFH compõe a política nacional de habitação e planejamento territorial, cujo o intuito é 
facilitar a aquisição de moradia, especialmente pelas classes de menor renda. 
“Ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional, a 
Caixa, embora possua personalidade jurídica de direito privado, explora serviço público regulamentado por normas 
especiais previstas na Lei 4.380/64”, afirmou. 
 
RECEBIDA DENÚNCIA CONTRA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ 
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu quarta-feira (7) denúncia contra o conselheiro 
Amiraldo da Silva Favacho, do Tribunal de Contas do Amapá. Ele foi acusado de crime ambiental pelo Ministério 
Público Federal (MPF), devido ao desmatamento sem autorização de uma floresta em Serra do Navio, município na 
região central do Amapá. 
A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, afirmando que o 
vínculo do acusado com os fatos foi corretamente demonstrado pelo MPF na denúncia, que identificou de maneira 
precisa e individualizada a conduta a ele atribuída, de ordenar e dirigir a atividade dos responsáveis diretos pelo 
suposto crime. 
“Essa conduta imputada ao acusado é suficientemente determinada para demonstrar, de forma individualizada, como 
teria contribuído para a suposta prática do crime de desmatar ou degradar floresta em terras de domínio público ou 
devolutas, sem autorização de órgão competente (artigo 50-A da Lei 9.605/98), inclusive delimitando sua suposta 
atuação em relação a esse ilícito no concurso de agentes”, afirmou a ministra. 
De acordo com o MPF, o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente no assentamento do Incra 
chamado Serra do Navio, avançando na Floresta Nacional do Amapá e na Floresta Estadual do Amapá, adjacentes à 
primeira localidade. Ainda segundo o MPF, o desmatamento teria decorrido de ordem do conselheiro. 
A defesa sustentou que não haveria justa causa para a persecução penal, pois a denúncia não estaria acompanhada 
de indícios de autoria ou dados que sugerissem a posse da área desmatada. Alegou ainda que o fato seria atípico e 
a que a responsabilidade imputada ao acusado teria cunho objetivo. 
Presença de justa causa 
Nancy Andrighi citou precedentes da Quinta e da Sexta Turma do STJ no sentido de que, havendo indícios mínimos, 
a ação penal deve prosseguir, privilegiando o princípio segundo o qual, nessa fase do processo, o interesse da 
sociedade é que deve prevalecer. 
Ela citou que os fatos estão descritos nos autos de infração e nos relatórios de fiscalização dos órgãos competentes, 
e que o local em que teria ocorrido o delito encontra referência nas coordenadas geográficas e na documentação 
apresentada pelo Incra. 
“A acusação possui, portanto, lastro probatório mínimo, apto a sugerir, ainda que de modo indiciário, a efetiva 
realização do ilícito penal por parte do denunciado, estando a plausibilidade da pretensão acusatória 
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satisfatoriamente demonstrada, não consistindo a presente ação penal em processo temerário, leviano ou despido de 
qualquer sustentáculo probatório”, concluiu. 
A relatora afirmou também que as circunstâncias do caso não permitem um julgamento imediato de absolvição que 
dispense o exame de provas, porque não está manifesto que o fato não constitua crime ou que o acusado não seja 
responsável pelos fatos que lhe são imputados. Tais alegações, afirmou a ministra, deverão ser averiguadas na 
instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 
 
FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA JUSTIFICA 
PAGAMENTO DE SEGURO 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o pagamento de indenização em favor de 
empresa que demonstrou não ter sido informada, no momento da contratação, de cláusula que excluía a cobertura 
por sinistro ocorrido durante operação de transferência de produto inflamável. Por unanimidade, o colegiado 
entendeu que a seguradora, ao deixar de esclarecer o segurado sobre a cláusula, violou os princípios de dever de 
informação e de transparência nas relações de consumo. 
“À luz das premissas hermenêuticas que inspiram as relações de consumo, não é demasiado assinalar que, em 
regra, não tendo o consumidor recebido previamente as informações pertinentes às condições de cobertura do 
seguro, notadamente em relação àquelas excludentes do risco, não poderá a seguradora se eximir do pagamento da 
indenização, com base nas cláusulas nele previstas, mas das quais o segurado não teve ciência no momento da 
contratação”, afirmou o relator do recurso especial da segurada, ministro Marco Aurélio Bellizze. 
Por meio de ação de pagamento de seguro, a empresa alegou que um dos caminhões segurados foi destruído por 
incêndio na sede da empresa, causado por descarga de energia estática em uma empilhadeira. Apesar de considerar 
o evento caso fortuito, a empresa afirmou que a seguradora se recusou a pagar a indenização sob a alegação de 
ausência de cobertura contratual. 
CLÁUSULAS NA INTERNET 
O pedido de indenização foi julgado improcedente em primeira instância. O juiz considerou que a cláusula de 
exclusão de cobertura utilizada pela seguradora previa as situações de carga e descarga, e que, como a fagulha na 
empilhadeira foi gerada exatamente no momento em que era transferido solvente para o caminhão, a empresa 
segurada assumiu o risco pela ocorrência do sinistro. 
A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que, apesar da alegação da empresa 
de que a cláusula excludente de cobertura não estava incluída na minuta encaminhada pela seguradora no momento 
da contratação, as condições do seguro estavam disponíveis na internet e a empresa foi assessorada por corretor de 
seguro. 
TRANSPARÊNCIA 
O ministro Marco Aurélio Bellizze apontou que a pessoa jurídica que firma contrato com objetivo de proteção de seu 
patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários e, por isso, aplicam-se em seu favor as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
Ao analisar os princípios do CDC, como o da transparência, o relator lembrou que o fornecedor tem obrigação de dar 
ao consumidor conhecimento sobre o conteúdo do contrato, notadamente quanto às disposições restritivas do 
exercício de um direito, sob pena de não haver a sua vinculação ao cumprimento do que fora acordado. A premissa, 
destacou o ministro, permanece válida mesmo no caso de contratação por meio de corretor de seguro e 
disponibilização das cláusulas contratuais na internet. 
No caso julgado, Bellizze observou que o tribunal paulista considerou improcedente o pedido de indenização porque 
a empresa era de grande porte e, assim, não poderia alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, ainda que 
os termos do contrato estivessem disponíveis apenas na internet. Para o ministro, a manutenção desse entendimento 
transferiria indevidamente para o consumidor um ônus que é típico das seguradoras, decorrente do próprio exercício 
de sua atividade.  
“Desse modo, impende concluir que, no caso, o descumprimento do dever de informação por parte da empresa ré, no 
tocante à cláusula excludente de cobertura, afastou sua eficácia em relação à ora recorrente, autorizando, em 
contrapartida, a manutenção da responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização, prevista na apólice 
para a modalidade incêndio, referente ao veículo sinistrado”, concluiu o ministro ao dar provimento ao recurso da 
empresa. 
 
RETOMADA DO IMÓVEL RURAL PELOS SUCESSORES PODE SE DAR AO FIM DO CONTRATO DE PARCERIA 
Nas hipóteses de falecimento do titular de imóvel rural submetido a contrato de parceria agrícola, o exercício do 
direito de retomada pelos sucessores deverá ser realizado ao final do prazo contratual e não no momento da 
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sucessão. Optando pela retomada, nos termos do Decreto 59.566/66, os herdeiros deverão proceder à notificação 
extrajudicial até seis meses antes do final do pacto. 
O entendimento foi adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reformar julgamento do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que entendeu que os sucessores do proprietário podem exercer o 
direito de retomada do imóvel objeto de contrato agrícola, caso não tenham interesse em se manter vinculados ao 
termo. O tribunal também estabeleceu indenização pelas benfeitorias realizadas pelos arrendatários no imóvel. 
De acordo com os autos, em fevereiro de 2007, a proprietária firmou contrato de parceria agrícola com os 
arrendatários pelo prazo de 16 anos. Contudo, ela acabou falecendo em março do mesmo ano. Em setembro de 
2007, os herdeiros notificaram os réus para que eles desocupassem o imóvel. 
O ministro Villas Bôas Cueva, relator, explicou que o TJMG reconheceu o direito de retomada do imóvel pelos 
sucessores com base no artigo 23 do Decreto 59.566/66, que, além de garantir o exercício do direito de retomada, 
também fixa o direito à renovação do contrato para os sucessores não interessados em reaver o bem. 
PREFERÊNCIA 
Entretanto, o ministro lembrou que o direito de retomada também deve obedecer aos preceitos do artigo 22 do 
mesmo decreto, que, em seu parágrafo 2º, fixa que direito à preferência de renovação pelo arrendatário não 
prevalecerá caso o arrendador, até seis meses antes do vencimento do contrato, declare formalmente sua intenção 
de retomar o imóvel. 
“Esse prazo deve ser observado também pelos sucessores, já que o artigo 23 fala em ‘obediência aos preceitos 
deste decreto’. Assim, o direito de retomada somente poderá ser exercido no final do prazo contratual e não no 
momento da sucessão, ou quando encerrada a partilha”, afirmou o relator. 
Ao acolher o recurso do arrendatário, o relator também lembrou que o artigo 15 do Estatuto da Terra e o artigo 15 do 
Decreto 59.566/66 estabelecem que não há interrupção do contrato de parceria agrícola, ficando o adquirente sub-
rogado nos direitos e obrigações do alienante.  
“Diante disso, o contrato permanece vigente até o final do prazo estipulado, podendo os herdeiros exercer o direito de 
retomada com a realização de notificação extrajudicial até seis meses antes do término do ajuste, indicando uma das 
hipóteses legais para o seu exercício”, concluiu o ministro ao acolher o recurso e julgar improcedente o pedido de 
retomada pelos sucessores. 
 
 
 
 


