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Desenhamos a Gazeta à imagem e
semelhança da Casa Norma. Humana,
saudável e horizontal.
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. 
Produção de conteúdo aberta, que acolhe a
todos que desejam comunicar Direito, não
anunciar serviços advocatícios. 
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.

FALA, 
NORMA
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 uliana RibasJ
Editorial por

curadora da
Casa  Norma
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Karen Machado

Consulta Pública no Direito
Ambiental - breves notas sobre os
princípios da informação e da
participação no processo de criação
de Unidade de Conservação

Ambiental



No processo de criação de uma Unidade de
Conservação é obrigatória a realização de
consulta pública, realizada de forma prévia ao
ato de criação da UC. Para as categorias
Estação Ecológica e Reserva Biológica, essa
consulta não é obrigatória.
O formato é de reuniões públicas ou, a critério
do órgão ambiental competente, outras formas
de oitiva da população local e de outras partes
interessadas.
No processo de consulta pública, devem ser
fornecidas informações adequadas e inteli-
gíveis que permitam identificar a localização, a
dimensão e os limites mais adequados para a
unidade, bem como indicar, de modo claro e
em linguagem acessível, as implicações para a
população residente no interior e no entorno
da unidade proposta.
A consulta tem caráter consultivo, e é um
instrumento para garantir o direito dos cida-
dãos à informação e à participação, possibili-
tando que a sociedade participe ativamente do
processo, oferecendo subsídios para o aprimo-
ramento da proposta.
Na esfera federal, a Lei n. 9.985/2000, o
Decreto 4.340/2002, Instrução Normativa
ICMBio 05/2008, disciplinam a matéria.

Na consulta pública, uma entre tantas outras
formas de oitiva da sociedade, estão nitida-
mente contemplados os princípios da informa-
ção e participação. 
O princípio da informação decorre do direito
constitucional à informação (CF, art. 5º, XXXIII),
e está previsto na Declaração Rio 92, no
Princípio 10: “cada indivíduo deve ter acesso
adequado a informações relativas ao meio
ambiente de que disponham as autoridades
públicas”.
A informação ambiental deve ser transmitida
de forma a possibilitar tempo suficiente aos
informados para analisarem a matéria e
poderem agir diante da Administração Pública
e do Poder Judiciário. 
A Lei Federal 6938/81, que institui a Política
Nacional de Meio Ambiente, assegura o direito
a informação, merecendo destaque o §3º do
art. 6º, os incisos VII e XI do art. 9º. No ponto, a
Lei Federal 10650/2003 dispõe sobre o acesso
público aos dados e informações existentes
nos órgãos e entidades integrantes do
Sisnama.
Ou seja, o poder público tem o dever de
informar a sociedade sobre os dados
ambientais que tiver, ou produzi-los quando



inexistentes. O princípio visa garantir a atua-
ção da comunidade na proteção do meio ambi-
ente. Está intrinsecamente ligado, portanto, ao
princípio da participação.
O Acordo de Escazú (que o Brasil ainda não
ratificou - e deve ser ratificado por 11 países
para entrar em vigor), é o Acordo Regional
sobre Acesso à Informação, Participação
Pública e Acesso à Justiça em Assuntos
Ambientais na América Latina e Caribe,
adotado em Escazú (Costa Rica) em
04/03/2018, trata amplamente dos princípios
da informação e participação, e prevê também
como um dos seus princípios a Vedação ao
Retrocesso. Trata-se de um instrumento
jurídico pioneiro em matéria de proteção
ambiental, mas também é um tratado de
direitos humanos:

O Acordo traz conceito de “informação
ambiental” - Artigo 2, c:

Já quanto ao princípio da participação, a reali-
dade mostra que apenas eleger represen-
tantes não têm surtido o efeito esperado pelos
cidadãos em muitas áreas da vida em socie-
dade, e especialmente nas questões ambien-
tais.
Participar significa que a opinião de uma
pessoa pode ser levada em conta nos
processos decisórios. Mas para poder formar
opinião, deve ser assegurada a informação.
Nesse sentido, é garantida a publicidade sobre
o licenciamento e o estudo de impacto ambi-
ental, como prevê a CF no art. 225, §1º, IV, e a
Lei 6938/81 no art. 10, §1º. E também, no
licenciamento, há previsão de comentários
escritos e realização de audiências públicas,
conforme as Resoluções CONAMA 1/86 e 9/87.
Esse é o caso também do processo de criação
de Unidade de Conservação da Natureza: deve
ser garantida a participação da população dire-

“Seu objetivo é garantir o direito de todas
as pessoas a ter acesso à informação de
maneira oportuna e adequada, a
participar de maneira significativa nas
decisões que afetam suas vidas e seu
ambiente e a ter acesso à justiça quando
estes direitos forem violados… Também
inclui a primeira disposição vinculante do
mundo sobre os defensores dos direitos
humanos em assuntos ambientais...”.

“qualquer informação escrita, visual,
sonora, eletrônica ou registrada em
qualquer outro formato, relativa ao meio
ambiente e seus elementos e aos
recursos naturais, incluindo as
informações relacionadas com os riscos
ambientais e os possíveis impactos
adversos associados que afetem ou
possam afetar o meio ambiente e a
saúde, bem como as relacionadas com a
proteção e a gestão ambientais”.



tamente afetada, bem como de qualquer
pessoa interessada, apresentando todos os
dados relacionados à proposta de unidade, e
colhendo as contribuições, para análise e
eventuais alterações ou aprimoramento da
proposta, podendo levar até mesmo a indica-
ção de alteração de categoria de manejo. 
O Princípio 10 da Declaração do Rio 92 prevê: O
melhor modo de tratar as questões do meio
ambiente é assegurando a participação de
todos os cidadãos interessados, no nível perti-
nente. O Acordo de Escazú (ainda não ratifi-
cado no Brasil), também trata da “participação
pública nos processos de tomadas de decisões
ambientais”.
Falamos na ligação entre o princípio da
informação com o princípio da participação, a
relação de dependência, pois consegue
participar aquele que tem acesso à informa-
ção. Nesse ponto, relevantes são as ações pro-

mocionais da educação ambiental, que é
prevista na CF/88, no art. 225, §1º, VI, como
sendo um dever do Poder Público, culminando
na Lei 9795/99, que instituiu a Política Nacional
de Educação Ambiental.
Os princípios da informação e da participação
foram já diversas vezes objeto de análise no
STJ, que reconhece o direito à informação
como “alicerce do Direito Ambiental”, que “se
apresenta, a um só tempo, como pressuposto
e garantia de eficácia do direito de participa-
ção das pessoas na formulação, implemen-
tação e fiscalização de políticas públicas de
salvaguarda da biota e da saúde humana,
sempre com o desiderato de promover ‘a
conscientização pública para a preservação do
meio ambiente’”. (REsp 1505923/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/04/2017).
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Porto Alegre

O propósito desse artigo é analisar as decisões do Superior
Tribunal de Justiça em relação a renovação obrigatória do
contrato de seguro que tiveram como fundamento a função
social do contrato a partir da cláusula geral do recém
reformado Art. 421 do Código Civil.
O CC permite e incentiva a liberdade contratual, sendo que
esta será restringida tanto pela lei quanto por atos
administrativos, ou ainda "por motivo de desproporção entre
o poder social e o individual" [1]. Um dos fundamentos da
liberdade contratual é a função social, por isso “os contratos
precisam ter um conteúdo reconhecível como socialmente
relevante e útil" [2]. Além disso, a função social é mais que
um mero limitador da autonomia da vontade, ela tornou-se
"um elemento estrutural da autonomia privada, cujo
instrumento essencial é o contrato" [3].

Marina Fink
A Função Social do Contrato como

Fundamento para a Renovação
Obrigatória do Contrato de Seguro

Niterói
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No caso em tela há um elemento adicional de preocupação,
pois o contrato de seguro é legalmente típico e possui uma
longa tradição, tendo seus princípios estruturados  no risco,
na mutualidade e na boa-fé [4].
Neste sentido é importante pensarmos na racionalidade
própria do contrato de seguro e a função social que ele
executa para podermos verificar se a aplicação desta
cláusula geral foi efetivamente utilizada pelo STJ.
Os julgados analisados tratam-se de decisões que
ocorreram entre 2012 e 2019 [5]. As controvérsias são duas
e se resumem em: (i) recusa imotivada por parte das
seguradoras em renovar contratos de seguro de vida
contratados por anos seguidos, em alguns casos, por mais
de 20 anos; (ii) resilição unilateral de planos de saúde
coletivo empresarial por parte da seguradora.
Seriam as seguradoras obrigadas a renovar e manter esses
contratos?
Frente ao ponto (i), o STJ entende que não cabe a recusa na
renovação quando o contrato foi renovado por diversos anos
seguidos (nos casos em análise 20 e 30 anos), permitindo
que as seguradoras apresentem um cronograma para
aumento gradual do valor do prêmio. Em alguns casos STJ
define até dano material e moral.
Para os ministros a rescisão imotivada do contrato de
seguro de vida viola os princípios da boa-fé objetiva, da
função social do contrato e da responsabilidade pós-
contratual: “A ideia central da função social é evitar que a
vida do contrato seja atingida por ocorrências como a dos
autos, em que uma seguradora, sem nenhum motivo, decide

por fim a uma relação negocial de mais de
vinte anos, gerando sérios problemas
econômicos aos autores, os quais serão
obrigados a ir ao mercado contratar novo
seguro, em idade avançada e sem nenhum
benefício decorrente do seguro em grupo.”
[6].
Assim, estaria configurado o fato gerador
da indenização: ao negar-se a renovar o
contrato de seguro de vida, exatamente
quando os segurados chegam à idade
avançada, as seguradoras estariam agindo
por meio de conduta desleal e abusiva,
devendo desta forma indenizar os segura-
dos por danos morais e materiais.
Em entendimento contrário,  José Manoel
de Arruda Alvim Netto afirma: “ Nenhuma
pessoa pode ser obrigada a contratar com
outra, sob pena de se violarem os pilares
sobre o quais se funda o contrato: a
liberdade de contratar e a autonomia da
vontade” [7]. Para o autor  é da natureza da
relação contratual “assegurar a possibili-
dade de qualquer das partes não mais
querer contratar e, com isso, não renovar o
contrato. No caso do contrato de seguro,
tanto a seguradora quanto o segurado
devem ter o direito de não renovar a
contratação”.



Ocorre que a função social do contrato foi inserida no
Código Civil exatamente para limitar a liberdade de
contratar, conforme afirma Miguel Reale: “(...) a liberdade de
contratar só pode ser exercida em consonância com os fins
sociais do contrato, implicando os valores primordiais de
boa-fé e de probidade” [8], e não somente por isso, mas
também para tornar-se um elemento estrutural da
autonomia privada, cujo instrumento essencial é o contrato.
[9]
No momento em que deixa de ser interessante para a
seguradora a manutenção do contrato de seguro de vida,
seja pela idade avançada, seja porque os reajustes não
estão mais a satisfazendo, a possibilidade de não mais
renovar o contrato lhe parece extremamente útil. A cláusula
contratual que a autoriza a não renovação contratual faz
parte de um contrato massificado e de adesão. Sendo
imprescindível a intervenção para a adequação da
funcionalidade do contrato, pois há no caso concreto, uma
falta de autodeterminação por parte dos segurados. [10]
Já em relação ao item (ii), a jurisprudência do STJ é no
sentido de que “é válida a cláusula que prevê resilição unilate-

ral de contrato de plano de saúde coletivo
empresarial com menos de trinta
beneficiários, condicionada a motivação
idônea” [11].
Nos julgados analisados os Ministros
entenderam que não tendo apresentado a
seguradora nenhum esclarecimento
quanto aos motivos para a resilição
unilateral, deve-se impor a manutenção
dos contratos com base nos princípios da
função social do contrato e da boa-fé
objetiva.
Fundamental para a resilição unilateral de
planos de saúde coletivos empresariais
com menos de trinta beneficiários, que a
seguradora além de notificação prévia
com antecedência mínima de sessenta
dias e de cláusula contratual autorizativa,
apresente uma motivação idônea, pois de
forma imotivada é violada a boa-fé objetiva
e a função social do contrato [12].



NOTAS:
[1] COUTO E SILVA, Clóvis V. A Obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 26.
[2] BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Função social dos contratos – interpretação à luz do Código Civil. São Paulo:
Editora Saraiva, 2009, p. 200.
[3] Idem, ibidem, p. 201.
[4] O risco como objeto da própria prestação contratual visada pela parte. Mutualidade decorrente do modo
como o sistema de seguros estrutura-se para que a seguradora faça a mediação entre os múltiplos segurados
e seus riscos e boa-fé objetiva, como elemento central do contrato, já que o sistema pressupõe que todos
(seguradora, segurado e corretores) atuem segundo padrões de conduta ditados pelo princípio. KARAM, Munir.
 Do contrato de seguro no código civil: noções fundamentais. Revista dos Tribunais, vol. 834/2005, p. 76-77. No
mesmo sentido, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. STJ, Recurso Especial n° 1.485.717 – SP, julgado em
22/11/2016, DJe 14/12/2016.
[5] AgRg nos EDcl no Agravo de Instrumento nº 1.400.796/RS, julgado em 16/08/2012; AgRg no Recurso
Especial nº 1.230.665/SP, julgado em 05/03/2013; AgRg no Recurso Especial nº 1.444.292/SP, julgado em
05/08/2014; AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1.320.969/SP, julgado em 20/09/2012; Recurso Especial n°
1.818.495/SP, julgado em 08/10/2019; AgInt no Recurso Especial n° 1.834.839/SP, julgado em 25/11/2019; AgInt
no Agravo em Recurso Especial n° 1.132.794/SP, julgado em 12/03/2019; e AgInt no Recurso Especial n°
1.763.223/SP, julgado em 26/03/2019.
[6] Min. Paulo de Tarso Sanseverino, AgRg no Recurso Especial nº 1.230.665/SP, julgado em 05/03/2013.
[7] ALVIM NETTO, José Manuel de. Renovação de seguro de vida e liberdade de contratar. São Paulo: Revista
dos Tribunais - Soluções Práticas, v. 2, p. 657, 2011.
[8] REALE, Miguel. Exposição de Motivos. Diário do Congresso Nacional (Seção I), Suplemento, 14-9-1983, p. 123
[9] BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Função social dos contratos – interpretação à luz do Código Civil. São Paulo:
Editora Saraiva, 2009. p. 201.
[10] Idem, ibidem, p. 201. No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim afirma que a função social dos contratos
significa  “que estes devem desempenhar papel na sociedade, representando um meio de negociação sadia de
seus interesses e não uma forma de opressão. (...) Por trás  destas ideias (sic) está a vontade de encontrar um
equilíbrio entre os interesses dos particulares e os da coletividade.” ALVIM, Teresa Arruda. Uma reflexão sobre
as “Cláusulas Gerais” do Código Civil de 2002: A Função Social do Contrato. Revista de Direito Privado, v.
93/2018, p. 209-236.
[11] Min. Raul Araújo, AgInt no AREsp n. 1.132.794/SP, julgado em 12/3/2019.
[12] Min. Raul Araújo, AgInt no Resp n. 1.763.223/SP, julgado em 26/03/2019.



Porto Alegre

Participo de um grupo de estudos em direito da moda e o
tema do último encontro foi a lei do e-commerce. Minhas
considerações foram no sentido de que a maioria dos
comércios de instagram, por exemplo, não cumprem o que a
legislação prevê. Dizem que preço apenas por direct, não
sinalizam publicidade e organizam sorteios sem amparo
legal. Mas qual a razão dessas infrações que parecem tantas
vezes restarem impunes? Acho sempre importante
analisarmos a raiz do problema para conseguirmos fazer
uma análise de desenvolvimento mais fidedigna com a
realidade. E, aí, inúmeras alternativas despontaram na
minha cabeça. Me explico: em alguns casos a necessidade
cria empreendedoras da noite para o dia, muitas vezes a
glamourização do ato de empreender máscara o desespero
pela fonte de renda para SOBREVIVÊNCIA, a abertura  de  um

Nathalia Almeida
Há Moral na Internet?

Pelotas
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negócio sem qualquer preparo, pesquisa ou suporte. De
outra sorte, identifico também que muitas pessoas não
estão preocupadas com a ética, querem mais seguidores
acima de qualquer coisa, querem tirar vantagem de tudo,
querem vender não importa a que custo. Há também o grupo
que sabe que deveria ter um suporte jurídico, mas
simplesmente acham que vale mais a pena correr o risco de
uma eventual sanção do que gastar com assessoria jurídica.
Uma das minhas colegas disse que há os casos de
ignorância, no sentido etimológico mesmo, de pessoas que
não sabem da existência de leis e regras que regulam
algumas partes desse mundão de meu Deus chamado
internet. E, a partir dessa reflexão da colega, que
questionei: Até que ponto podemos nos esconder atrás da
falta de conhecimento para nos eximirmos de
responsabilidades? Como distinguir o “não saber” do “não
querer saber”? Afinal, há que tenha acesso à informação, à
fontes de pesquisa e, mesmo assim, prefira permanecer no
desconhecimento. Mais do que uma questão legal, essa me
parece ser uma questão moral. Não encontrei uma resposta
certa, ainda, para as minhas indagações. Sinto muito se o
leitor as esperava, mas, afinal, quando tratamos de
questões filosóficas não é praxe ficarmos no âmbito da
dúvida? Ops, fiz mais uma pergunta, alguém me segura.
O que despertou em mim, longe de ser uma afirmação
absoluta, foi a certeza de que ao se trabalhar com pessoas
devemos levar em consideração sempre a transparência no
relacionamento. Ao se analisar decisões devemos pensar
que cada um carrega convicções diferentes que devem ser

respeitadas. E, por fim, que o debate
sempre poderá ser fonte de aprendizado,
seja para reforçarmos nosso ponto de
vista existente, para mudarmos de opinião
ou para conseguir entender a perspectiva
do outro.  Michael Sandel [1] falando sobre
Justiça e o que é fazer a coisa certa
reforça que: “a política de engajamento
moral não é apenas um ideal mais
inspirador do que uma política de esquiva
do debate. Ela é também uma base mais
promissora para uma sociedade mais
justa”. O ambiente virtual não pode estar
acima do bem e do mal. É necessária a
militância pela “coisa certa” na internet
(com exceção dos memes, obviamente)
para que a justiça social seja maior do que
pixels e algoritmos.

NOTAS:
[1] SANDEL, Michael J. Justiça- O que é fazer a coisa
certa. 22ª edição. Rio de Janeiro. 2016.p. 330
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“Máquinas como Eu” - Ian McEwan
O que é mesmo ser um humano?

O direito é considerada uma ciência social aplicada e, como tal,
trata das relações e interações humanas nesse universo
chamado “sociedade”. Vez por outra, no entanto, nos deparamos
com a questão do que é realmente essa “fagulha” que nos faz
humanos? O que nos distingue de outros primatas e dos robôs.
O dilema de uma futura superação dos humanos por outras
espécies transborda o campo da literatura e do cinema há muitas
gerações; essa pergunta retorna de modo avassalador o
maravilhoso “Máquinas como Eu” do escritor escocês Ian
McEwan, um filósofo que através da ficção nos faz pensar muito
sobre a  condição humana, ao recriar uma improvável Inglaterra
no regime Tatcher que perde as Falklands para a Argentina,
enquanto robôs humanoides são colocados à venda, com um
sofisticado pacote de escolhas de personalidade. Adão, o robô
acaba num inusitado triângulo amoroso com um jovem inglês e
sua namorada, enquanto Alan Turing está vivo e estuda as
maravilhas e mazelas da convivência entre robôs e humanos. A
quem pertencem os sentimentos? Máquinas são capazes de
amar, de desejar, ter ciúmes ou almejar vingança? Um robô seria
capaz de criar arte genuína? Poesia, literatura, música, ou isso é
exclusivo da “alma humana”? Ao longo do livro, entre aventuras e
desventuras, o autor nos faz refletir sobre essas e outras
questões e, mais ainda, quanto tempo levará para que outros
“Adões e Evas” interajam conosco e qual será a nossa reação a
esse novo mundo.

PÁGINA   18  |  ESTANTE
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DESCONHECE

BARREIRAS!

A Casa Norma
conecta!
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Clique  nos sublinhados
sobre as imagens ao
lado para acessar
nossas páginas.

http://www.instagram.com/gazetadanorma
http://www.instagram.com/casa_norma
http://casanorma.com.br/


GAZETA DA NORMA

Adoraríamos saber um pouco mais sobre a sua experiência
de leitura e escrita, o que você escuta nesse processo?

Divide conosco na playlist Gazeta da Norma :)

Você sabia que a Casa Norma possui um perfil no Spotify? E
o mais legal: você pode colaborar com ele. 

Segue o passo a passo:

AUMENTA O SOM:

Prontinho, agora é só aumentar o som e curtir essa
seleção especial. Para acessar nosso perfil
completo é só deslizar a tela para a esquerda. São
quatro playlists elaboradas com muito carinho
para que sua experiência de escuta seja leve e
divertida.

...

SEGUIR

Quando a câmera abrir, a aponte para o
código da imagem ao lado.

Clique no campo de busca e uma nova barra irá
surgir, perceba que nela há um ícone de câmera,

clique nele;

Clique no ícone "buscar" na parte inferior da tela
do Spotify;

Baixe e instale o Spotify em seu dispositivo, após
esse processo, efetue seu cadastro na plataforma.



D e s i g n  e
d i a g r a m a ç ã o

Por Leticia Abreu
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 30/11/2020.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


