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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos a
Gazeta à imagem e semelhança da Casa Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja linha
editorial se concentra na coerência com os
propósitos do ecossistema, não nos títulos e
escritórios de seus autores. 
Nossa proposta é acolher a todos que desejam
comunicar sua visão do Direito, não anunciar
serviços advocatícios. 
Nesta edição, os autores desenvolveram artigos
para a Norma Tópica e revisões literárias para a
Estante.
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que não o
ganho da colaboração.



NORMA
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Viamão

Andrea Loguercio

As cidades, as APPs  e o
polêmico caso do Tema 1010

A publicação do Tema 1010 pelo Superior
Tribunal de Justiça [1], no final de abril deste
ano, sacudiu o direito ambiental brasileiro e
também as secretarias municipais de meio
ambiente, bem como os órgãos licenciadores
municipais de parcelamento do solo. A
controvérsia sobre a efetiva aplicação dos
ditames do Código Florestal em área urbana
não é novidade no Brasil, visto que o antigo
Código, datado de 1965 [2], era originalmente
silente sobre a aplicação ou não de suas
regras sobre a ocupação das áreas de
preservação não permanente (APPs) e qual a
distância deveria ser respeitada ao longo dos
cursos d’água naturais que cortam as
cidades brasileiras. Geralmente, havia a
aplicação da antiga lei do parcelamento do
solo, de 1979 [3], que estabelecia o limite de
15 metros. Em 2012, com o advento do novo
Código Florestal [4], a questão da aplicação
da regra das APPs em área urbana restou,
em tese, pacificada, entretanto o debate
persistia, qual regra aplicar, o Código
Florestal ou a lei de parcelamento do solo? 
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Diante da questão, e da heterogeneidade de
interpretação pelos órgãos municipais, o assunto
chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que através
de três Recursos Especiais (1770760/SC,
1770808/SC e 1770967/SC). A decisão foi proferida
no julgamento do Tema 1.010 dos recursos
repetitivos. Isso significa que o teor dessa decisão
vinculará a todos os juízes em território nacional, em
processos já existentes e nos que forem ajuizados
no futuro. Para todos os efeitos, o debate está
encerrado. A tese jurídica resultante do julgamento,
conforme enunciada pelo relator, Min. Benedito
Gonçalves, foi a seguinte:

O resultado atendeu ao esperado, dado que a
própria corte, em julgamentos anteriores já vinha
estabelecendo um conjunto de precedentes
acerca da matéria. E, de fato, a decisão traz
alguma segurança jurídica para casos futuros.   O
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“Na vigência do novo Código Florestal (Lei
21.651/2012), a extensão não edificável das faixas
marginais de qualquer curso d’água, perene ou
intermitente, em trechos caracterizados como área
urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo art. 4o, caput, I, “a”, “b”, “c”, “d” e
“e”, a fim de garantir a mais ampla proteção
ambiental a esses espaços territoriais especialmente
protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

tribunal, no entanto, não considerou a
situação dos empreendimentos existentes
como objeto de específica preocupação,
dado que deixou de modular os efeitos do
julgamento. A tese passa, agora, a ser
aplicada indistintamente a todas as
situações, passadas ou futuras, mesmo que
já consolidadas no tempo. Diante disso,
inúmeros advogados da área ambiental, bem
como as procuradorias jurídicas dos
municípios manifestaram preocupação
acerca da falta de modulação visto que
mantido o atual entendimento mesmo
edificações já construídas com o devido
licenciamento podem sofrer ações judiciais,
desse modo, mesmo aqueles
empreendimentos que estavam em situação
regular até fins de abril, em absoluta
conformidade com todas as normas
ambientais, de uma hora para outra, pode se
ver na situação de descumpridor de norma
ambiental, portanto, passível de ver seu
imóvel ser demolido.
Ainda durante a sessão de julgamento, o
escritório atuante como amicus curiae
chegou  a  apontar  essa questão,  tendo  de-



monstrado ao relator o risco de tal ação,
entretanto a maioria formada na corte entendeu
pelo não cabimento da modulação de efeitos.
Importante lembrar que o STJ em 2019, por meio
do julgamento do RE 1.518.490/SC, já havia
apreciado a disciplina da extensão das faixas
marginais a cursos d'água no meio urbano e
decidido que o Código Florestal é que deveria
disciplinar a largura mínima das faixas marginais
ao longo dos cursos d'água em área urbana, e
não a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Esse
entendimento foi replicado em precedentes da
Primeira e Segunda Turmas. Segundo os
acórdãos publicados foi, inclusive, foi esse o
motivo pelo qual o STJ entendeu que não houve
surpresa ou guinada jurisprudencial a justificar a
modulação dos efeitos do acórdão, de modo que
o tema passará a ter efeito sob qualquer situação:
passada, presente e futura.
No momento, em sede de embargos de
declaração, foi requerida a adequação da tese
1010 aos casos concretos afetados, entretanto,
cabe dizer, que o acórdão não previu os impactos
da fixação da tese para as obras já construídas
regularmente licenciadas pelo Poder Público. É
importante  ressaltar  que,  para o ministro  Mauro 
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Campbell, afora os casos concretos
examinados nos recursos julgados, a tese
fixada pelo STJ não autoriza
automaticamente a demolição de todas as
outras ocupações existentes nas beiras dos
rios. 

[1] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema
1010. In REsp 1770760/SC, REsp 1770808/SC,
REsp 1770967/SC. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetiti
vos/pesquisa.jsp. Acesso em 25 jun. 2021.
[2] BRASIL. Lei 4771 de 15 de setembro de
1965. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm.
Acesso em 16 jun. 2021.
[3] BRASIL. Lei 6766 de 19 de dezembro de
1979. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm.
Acesso em 14 jun. 2021. 
[4] BRASIL. Lei 12651 de 25 de maio de 2012.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em 04 de jun.
2021.

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


Washington, D.C.

Marcelo Azambuja

Estândares interamericanos sobre
direitos humanos e o exercício do
controle de convencionalidade
pelo Poder Legislativo

Em meu último texto publicado na Gazeta da
Norma (janeiro de 2021), discuti o controle de
convencionalidade no âmbito do Poder
Judiciário brasileiro. Discutia a parcela de
responsabilidade de advogados, defensores
públicos, procuradores e juízes em incorporar
no fundamento de suas manifestações os
estândares interamericanos de direitos
humanos. Dada a boa repercussão entre
colegas, resolvi continuar e abordar a parcela
de responsabilidade dos membros do Poder
Legislativo.
O Estado brasileiro integra a Organização
dos Estados Americanos (OEA), reconhece a
competência da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) e da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH) e assume a obrigação de respeitar e
garantir os direitos humanos. Essa obrigação
deve ser cumprida de boa-fé de acordo com
os estândares interamericanos, ou seja, o
conjunto de tratados, declarações, informes,
resoluções, opiniões consultivas, recomen-
dações e sentenças [1]. Ademais, essa
obrigação deve ser cumprida por todos os
agentes   estatais,   independente   do   poder
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(Executivo, Legislativo ou Judiciário) ou da esfera
(Federal, Estadual ou Municipal) a que estão
vinculados [2].
As atividades de Senadores(as), Deputados(as)
Federais, Deputados(as) Estaduais e
Vereadores(as) eleitos(as) democraticamente são
distribuídas conforme o predomínio do interesse,
federal, estadual, distrital ou municipal, e podem
ser resumidas em dois grandes grupos, processo
legislativo; e fiscalização contábil, financeira,
operacional e patrimonial da administração
pública. Processo legislativo é o conjunto de atos
coordenados para a criação de normas jurídicas,
emendas constitucionais, leis complementares,
leis ordinárias, leis delegadas, medidas
provisórias, decretos legislativos e resoluções.
Cabe aos agentes estatais do poder legislativo
exercer controle preventivo de constitucionalidade
para garantir que as novas normas não violem a
Constituição. Por sua vez, fiscalização contábil,
financeira, operacional e patrimonial é o conjunto
de atos coordenados para a garantia de
legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação de subvenções e renúncia de receitas
de gestores vinculados à administração  direta  ou
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ou indireta. Cabe aos agentes estatais
vinculados ao poder legislativo exercer o
controle de constitucionalidade para garantir
que a administração das contas públicas não
viole a Constituição, pela conduta dos
agentes ou pela alocação suficiente e
adequada de recursos públicos.
Mas não é só isso. Nos termos da
Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, artigo 2, se os direitos nela
previstos ainda não estiverem garantidos por
disposições legislativas ou de outra natureza
os Estados Partes comprometem-se a
adotar, conforme suas normas constitu-
cionais e com aquela Convenção, as
medidas legislativas ou de outra natureza
que forem necessárias para tornar efetivos
tais direitos e liberdades. Então, cabe aos
Senadores(as), Deputados(as) Federais,
Deputados(as) Estaduais e Vereadores(as)
eleitos(as) democraticamente proteger e
garantir direitos humanos nos termos dos
estândares interamericanos no exercício de
suas atividades. [3] É obrigação desses
agentes exercer controle de convencionalida-



de ao investigar, processar e sancionar gestores
que por sua própria conduta violem estândares
interamericanos, e para garantir que os recursos
públicos sejam alocados de forma adequada e
suficiente para atender estândares.
A Corte IDH já declarou a responsabilidade do
Estado brasileiro pela ausência de controle de
convencionalidade legislativo ante a não adoção
de disposições legislativas que garantem eficácia
a direitos humanos conforme os estândares
interamericanos. Nos casos Gomes Lund [4] e
Herzog [5], a Corte IDH sustentou que crimes de
lesa humanidade não podem ser objeto de
prescrição e outras formas de exclusão de
responsabilidade e declarou a responsabilidade
do Brasil em função de sua Lei de Anistia e
consequente impunidade dos responsáveis pelos
crimes de sua ditadura civil militar. No caso
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde [6], a
Corte IDH sustentou que a escravidão é um delito
internacional com status de jus cogens e não
pode ser objeto de prescrição e outras formas de
exclusão de responsabilidade e declarou a
responsabilidade do Estado brasileiro em função
de  seu  Código Penal e consequente  impunidade
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dos responsáveis pelos crimes cometidos
contra os trabalhadores rurais. Essas
obrigações seguem pendentes.
A CIDH já concluiu que o Estado brasileiro é
responsável por não exercer o controle de
convencionalidade legislativo inúmeras vezes
No recente relatório sobre a situação de
direitos humanos no Brasil, a CIDH
recomendou a revisão de normas que
restrinjam recursos de políticas relacionadas
a direitos econômicos, sociais e culturais [7].
No caso Márcia Barbosa [8], a CIDH
sustentou que a imunidade parlamentar
amplíssima serviu à garantia de impunidade,
concluiu pela responsabilidade do Estado e
recomendou que adeque seu quadro
normativo para assegurar que a imunidade
de altos funcionários do Estado, incluindo a
imunidade parlamentar, se encontre
devidamente regulada e delimitada para os
fins buscados e que se adotem as
salvaguardas necessárias para que a mesma
não se constitua em um obstáculo para a
devida e pronta investigação de casos de
violações de direitos humanos.



Os estândares interamericanos são ferramentas
úteis para orientar esforços legislativos no
respeito e garantia dos direitos humanos no
Brasil. Senadores(as), Deputados(as) Federais,
Deputados(as) Estaduais e Vereadores(as)
eleitos(as) democraticamente e suas assessorias
devem estar atentos para exercer suas atividades
de maneira convencional e para não atrair a
responsabilidade internacional do Estado
brasileiro por violações de direitos humanos.
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[1] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.
Párr. 124; Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración
y/o en necesidad de protección internacional. Opinión
Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A
No. 21. Párr. 31.
[2] Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y
Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie
C No. 221. Párr. 193; Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval
y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de
2016. Serie C No. 312. Párr. 242.

[3] Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros
Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
septiembre de 2006. Serie C No. 154. Párr. 121;
Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina.
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No.
260. Párr. 332. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y
otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo
Indígena Mapuche) Vs. Chile. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de
28 de noviembre de 2018. Párr. 64.
[4] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros
("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C
No. 219. Párr. 173.
[5] Corte IDH. Caso Herzog y otros Vs. Brasil.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Serie
C No. 353. Párr. 292.
[6] Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda
Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20
de octubre de 2016. Serie C No. 318. Párr. 409.
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[7] CIDH. Situação dos direitos humanos no Brasil.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 9. 12 de febrero de 2021.
Recomendações. 1.a.
[8] CIDH. Caso Márcia Barbosa e Familiares Vs. Brasil.
OEA/Ser.L/V/II.171. Doc. 13. 12 de febrero de 2019. Párr.
56 y ss.



Falar sobre os tipos de contratos de trabalho
no Brasil é falar sobre as diferentes formas
de classificar esses negócios jurídicos. É
importante entender que não existe uma
única forma correta de fazer isso. 
Meu objetivo é demonstrar o critério ideal a
ser utilizado para definir qual o tipo de
contrato de trabalho que melhor atenderá
aquela relação contratual. E, com certeza, a
mais útil é através da duração temporal do
trabalho. 
Dito isto, conseguimos classificar os
contratos de trabalho em três grupos:
contrato de trabalho por tempo
indeterminado, contrato de trabalho por
tempo determinado e contrato de trabalho
intermitente (este último veio com a Reforma
Trabalhista). Cada um desses tipos irá se
adequar melhor a uma situação em
específico.
O contrato de trabalho por tempo
indeterminado é aquele que não possui
tempo específico para o seu término. Neste
contrato, para que haja o fim do vínculo
empregatício,  será necessário que o  empre-

Porto Alegre

 Matheus Piccoli

Os Tipos de Contratos de
Trabalho e suas melhores
aplicações
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gador (despedida) ou o empregado (pedido de
demissão) manifeste à vontade pela rescisão.
Apesar de não haver dados sobre, é muito
provável que a grande maioria dos empregados
no Brasil seja contratado por esta modalidade.
Este é um contrato que se assemelha a um
casamento: ninguém começa pensando em
terminar. Importante dizer que aqui, seja qual for
a parte que tiver o interesse pelo término da
relação contratual, deverá conceder o aviso
prévio à parte contrária. Este é um contrato que
custará mais caro ao empregador caso queira
efetuar a demissão sem justa causa.
Já o contrato de trabalho a tempo determinado
nasce com a pretensão de, justamente, durar um
prazo já previamente determinado. Estes
contratos podem ter: data certa de finalização;
serem pactuados para chegar ao fim após a
realização de um serviço específico ou ainda
serem pactuados para chegar ao fim após a
ocorrência de um evento previsível. A lei é
bastante restritiva quanto às hipóteses de
pactuação desses tipos de contratos, por isso em
regra só poderão ser adotados em três situações
específicas:  quando  se  tratarem  de serviço cuja
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natureza ou transitoriedade justifique a
predeterminação do prazo (como substituir
um empregado em férias); diante de
atividades empresariais de caráter transitório
(para períodos de maiores vendas como Natal
e Páscoa) e em se tratando de contrato de
experiência. Se o contrato a tempo
indeterminado é um casamento, aqui está
mais para uma paixão de verão. Possui um
prazo máximo de duração de 90 dias para o
contrato de experiência, e 2 anos para as
demais espécies de contrato determinado.
Também ao contrário do contrato a tempo
indeterminado, em caso de vontade de
rescisão, não há de se falar em aviso prévio
para nenhuma das partes. A prorrogação dos
contratos determinados é sim permitida,
desde que respeitados os prazos máximos de
90 dias (experiência) e 02 anos, e só poderá
ser feita uma vez. Muito cuidado, pois caso a
contratação seja feita fora destes
regramentos aqui trazidos, a contratação será
considerada irregular e o contrato será
considerado indeterminado, aplicando-se as
imposições legais deste. Dúvida muito comum



entre os empregadores: “é possível recontratar
um empregado através de novo contrato
determinado?”. A resposta é sim, porém, deverá
ser respeitado um período de 6 meses entre o fim
de um contrato determinado e o início de um
novo. A grande vantagem deste tipo de
contratação é que ao final do período previamente
contratado para duração, a relação simplesmente
se encerra, sem qualquer necessidade de
pagamento de indenizações para a despedida
imotivada. As únicas verbas que o empregador
deverá pagar são: 13º salário proporcional, férias
proporcionais com adicional de 1/3 e liberação
dos valores depositados à título de FGTS. Mas
existe uma exceção: caso o empregador queira
encerrar o contrato antes do prazo previamente
determinado, deverá indenizar o empregado de
metade dos salários que seriam devidos pelo
período restante do contrato. Como já
mencionado, o contrato de experiência e o de
aprendizagem são exemplos deste tipo de contra-
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tação. 
Por fim, no contrato de trabalho
intermitente a prestação do serviço não é
contínua, não havendo previsibilidade do
momento em que o empregado terá que
trabalhar, ficando inativo quando não houver
trabalho. Este tipo de contrato de trabalho
pode ser aplicado independentemente da
atividade empresarial do empregador, exceto
no caso de aeronautas que possuem lei
própria. O contrato intermitente deverá
obrigatoriamente ser escrito, constando o
preço-hora, que nunca poderá ser menos que
o preço-hora do salário mínimo ou dos
demais empregados contratados
normalmente e que exercem a mesma
função. Este contrato é ideal para o setor de
eventos, por exemplo, em que a empresa não
sabe quando precisará de mão de obra para
trabalhar no evento.



NORMA  ///
ESTANTE

da

PÁGINA  17  |  ESTANTE  DA  NORMA



Talvez você deva conversar com alguém
//  Livro de Lori Gottlieb

Dizer que não somos uma ilha ou que juntos somos mais fortes
parece piegas, no entanto é assim que quero começar este diálogo.
A mudança que cada um de nós deseja ou necessita, deve partir
de nós mesmos, mas na maioria das situações, precisamos de
aconselhamento ou amparo para chegar lá. E é exatamente essa
mensagem que retirei da obra Talvez você deva conversar com
alguém. A autora relata os estágios do luto, não no sentido literal da
palavra, mas em sentido figurado, de que cada um de nós passa
quando há uma perda ou rompimento que se faz necessário
“acolher” até que cheguemos à aceitação. Ela faz uma análise da
sua vida, conta-nos que os terapeutas também necessitam de
terapeutas. A obra fala da importância do autoconhecimento para
alcançarmos nossos objetivos. Ela cita o próprio exemplo de ter
transitado entre carreiras até atingir a atual profissão. É preciso
dizer não, desapegar do que não tem sentido, retroceder alguns
degraus e isso faz parte do autoconhecimento. Muitas vezes
queremos ”esquecer” ou “abafar” um acontecimento que nos faz
sofrer, mas inevitavelmente essa prática só gerará mais dor. Em
suma, a obra é rica em observações e passagens para refletir que
tudo o que vivemos e passamos não nos define mas faz com que, 
 ou tenciona, a fazer com que nos autoconheçamos.

Eliana Bicudo
Porto Alegre
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Leticia Sotero
Porto Alegre

Desaparecimento político: o lugar-não-lugar da memória familiar
//Desaparición, mediación, elaboración de memoria  //Artigo de Maria Soledad Nívoli

Você já ouviu a frase "o melhor lugar do mundo não é um lugar"? Pode ser dentro de um
abraço, de um sorriso ou dentro da memória. Como se sucede para Maria Soledad
Nívoli, Doutora em Ciências Políticas, ao revisitar o passado na biblioteca da família.
Maria Soledad Nívoli é filha de Mario Alberto Nívoli e, não obstante, é herdeira da
Ditadura Militar Argentina. Nas quase 15 páginas do artigo Desaparición, mediación,
elaboración de memoria, a autora narra aquilo que define como "uma chegada tardia ao
drama familiar": Maria Soledad Nívoli tinha menos de 5 meses de vida quando o pai foi
subtraído pelo regime militar ocorrido entre 1976 e 1983.
A escrita oxigenada da autora abre espaço para a lembrança fluida da filha: "la niña" é
como refere-se a ela mesma, como uma terceira pessoa cuja distância garante proteção
ou uma visibilidade menos acortinada. O escritor Stanislaw Lem afirma que, como
autobiógrafo, pediria desculpas à criança que outrora fora e que para afastar-se das
arbitrariedades lhe permitiria falar sem interferências, sem lhe roubar ou tratar como uma
“coisa de memória” ordenada pela necessidade de sentido que, não obstantemente,
tenta homogeneizar duas verdades de uma mesma existência: a do menino e a do
adulto. De tal modo, em alguma instancia, Maria Soledad Nívoli estabelece também
diálogo com a menina que foi para habitar este lugar-não-lugar.
Na biblioteca familiar, la niña constrói a própria ilha. Um espaço que, dentro de seu
tempo e contexto, era subversivo e dentro de sua história, porém, fazia parte da
geografia familiar. A experiência infantil anos mais tarde desdobra-se em Cómo Miran
Tus Ojos, série fotográfica cuja poética do [re]encontro se promove no [re]ajuste do
passado para só então [re]ativar o futuro.
Neste curto artigo, Maria Soledad Nívoli - ou la niña - expõe o caminhar, a escrita e a
imagem como a tríade essencial para a elaboração da memória que amplia-se no olhar
que já não encontra local geográfico onde refletir-se, portanto a inventa como quer - ou
como pode.
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Advocacia

Compartilhada

Playlist colaborativa

no Spotify

A CASA NORMA
DESCONHECE

BARREIRAS!

Clique nos textos
ao lado das

imagens e se
conecte conosco
no Instagram, no
site e no Spotify.

@gazetadanorma

@casa_norma

Ao abrir o aplicativo
Spotify, clique no campo
de busca e uma nova barra irá surgir, perceba
que nela há um ícone de câmera, clique nele
e, quando abrir, aponte para o código da
imagem ao lado. Prontinho, agora é só
aumentar o som e curtir essa seleção especial
e colaborativa.
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