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Boletim Jurídico

STJ discute juros de imóvel na planta 
Construtoras estão vencendo disputa por três votos a dois

Foram alteradas as Normas Regulamentadoras NR 34, Por-
taria nº 317, de 8 de maio de 2012 e NR 18, Portaria nº 318, de 8 

de maio de 2012, conforme publicação do DOU1 de 09 de maio 
de 2012. Clique aqui para ter acesso a íntegra das Portarias.

Com a entrada em vigor da lei nº. 12.527 de 18 de novem-
bro de 2011, todos os órgãos públicos deverão fornecer os 
dados solicitados no prazo de 20 dias, prorrogáveis por 
mais 10, sem que haja necessidade de o requerente justifi-
car o pedido. Ou seja, todas as informações produzidas ou 
custodiadas pelo poder público e não classificadas como 
sigilosas são consideradas públicas e, portanto, acessíveis 
a qualquer cidadão. Para exercer o direito regulamentado 
pela Lei, além de dirigir-se ao SIC, o cidadão poderá fazer 
pedidos por meio da internet (www.acessoainformacao.
gov.br). O sistema é disponibilizado pela Controladoria-
-Geral da União (CGU), órgão encarregado de monitorar a 
implementação da lei no âmbito do Poder Executivo Fede-
ral, e controlará registros de entradas e saídas de pedidos 

de acesso à informação, além de formulário padrão para 
a requisição. Além de informações que lhe dizem respeito 
pessoalmente, o cidadão poderá ter acesso a documentos 
sobre gastos financeiros, contratos, programas, ações, pro-
jetos e obras do Estado. A partir de agora o cidadão poderá 
também o horário de trabalho dos médicos de um posto 
de saúde, aos salários dos servidores e até todo processo 
de escolha de uma empresa contratada por um governo 
de estado ou por uma prefeitura. O servidor público que 
se recusar a fornecer a informação ou fornecê-la intencio-
nalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa ou 
ainda impor sigilo à informação para obter algum proveito, 
poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativa-
mente. Fonte: Assessoria de Comunicação M.T.E. 
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Ministério do Trabalho e Emprego altera a NR 34 e NR 18

Ministério do Trabalho e Emprego inaugura Serviço de Informações ao Cidadão

Por um placar apertado de votos, as 
construtoras estão vencendo no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) a disputa sobre 
a cobrança de juros em parcelas de imó-
veis comprados na planta. Por ora, há 
três votos favoráveis ao pagamento e 
dois contrários. O relator do caso, minis-
tro Sidnei Beneti, entende que os juros 
exigidos até a entrega das chaves são 
abusivos e onerosos ao consumidor. A 
decisão final ainda depende de quatro 
votos. Um eventual entendimento favo-
rável às construtoras significaria uma 
mudança no comportamento do mer-
cado. (...) A discussão sobre a legalidade 
dos juros no pé - como são conhecidos 
no mercado - chegou à 2ª Seção, res-
ponsável por pacificar a jurisprudên-
cia em questões de direito privado, em 

dezembro. Há no STJ pelo menos três 
decisões sobre o assunto - duas favorá-
veis às construtoras e uma aos consu-
midores. Os primeiros dois votos profe-
ridos na 2ª Seção foram favoráveis aos 
consumidores. A situação mudou com a 
retomada do julgamento. Ao apresentar 
seu voto-vista, o ministro Antônio Carlos 
Ferreira entendeu que há previsão para 
efetuar a cobrança em uma lei da década 
de 60, editada para estimular a constru-
ção civil (Lei nº 4.864). Considerou ainda 
que o comprador pode alienar ou ven-
der o imóvel durante a construção. Ele 
foi acompanhado pelos ministros Raul 
Araújo e Massami Uyeda. O julgamento 
foi interrompido por um pedido de vistas 
do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
Fonte: Valor Econômico/BR 14/05/2012.

Hidrelétrica em construção no rio Madeira teve parte dos alojamentos incendiados

O Ministério Público de Rondônia ofereceu denúncia 
contra 24 operários da hidrelétrica de Jirau após uma greve. 
A usina está sendo construída no rio Madeira e teve parte 
de seus alojamentos incendiados em 4 de abril. Eles são 
acusados de compor uma quadrilha que cometia crimes no 
canteiro de obras. Além de provocar o incêndio, praticaram 
furto, danos ao patrimônio, constrangimento ilegal e ame-
aças, segundo a Promotoria. Os operários já estão presos 
em caráter preventivo, segundo o delegado Jeremias de 
Souza, que os indiciou. Eles trabalhavam para a constru-
tora Camargo Corrêa e para a Enesa -empresa cujos fun-

cionários iniciaram a greve que fez a obra ficar paralisada 
por quase um mês. Vinte e um deles são de outros Esta-
dos, como Pará e Maranhão, segundo Souza. O Ministério 
Público pediu à Justiça que eles permaneçam presos. A 
obra faz parte do PAC (Programa de Aceleração do Cresci-
mento) e é uma das principais hidrelétricas planejadas pelo 
governo federal na Amazônia. No ano passado, um quebra-
-quebra já havia destruído as instalações, o que atrasou 
as atividades em pelo menos seis meses. Fonte: Publicado 
em 12/05/2012 na Folha de S. Paulo. Por Felipe Luchete.

http://sinduscongoias.com.br/arquivos/download/portarias_NR_34_e_NR_18.pdf

