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FALA, 
NORMA

 uliana RibasJ
Editorial por

curadora da Casa  Norma

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.

A Gazeta da Norma chegou
ao décimo número com a
alegria de cumprir
mensalmente os nossos
maiores propósitos: a
Gazeta nasceu para ser
humana, saudável e
horizontal.
Estes meses passaram
muito rápido, vamos juntos
relembrar 10 momentos
marcantes da nossa
Gazeta?
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A Norma se dá pela interpretação de um texto
dado. A Gazeta da Norma é a nossa
interpretação humanizada, acolhedora,
horizontal e multidisciplinar para o ambiente
de periódicos jurídicos.

PESSOAS QUE
INTERPRETAM:

Em 2020 todos fomos pegos de surpresa pela pandemia
e pela necessidade de isolamento. Como compartilhar
estando tão longe? Ainda estávamos aprendendo, mas
sabíamos que precisávamos compartilhar
conhecimentos de maneira livre, acessível e gratuita.
Deste sonho nasceu a Gazeta da Norma, nossa revista de
Direito Compartilhado. Sim, a Gazeta é de todos nós que
compartilhamos.

Já no primeiro número recebemos o conforto para as
nossas inseguranças: foram 12 pessoas que acreditaram
neste sonho compartilhado!
Com um design "diferentão", o primeiro número da
Gazeta saiu em julho de 2020, aquecendo os dias de
inverno e nos unindo mesmo na distância.

... e para o Direito, você já sabe!
A Gazeta da Norma é multidisciplinar, assim
multiplicamos nosso propósito de forma
simples e com foco prático, a partir do acesso
e colaboração livres. 

A GAZETA NASCEU!

FOI UM SUCESSO!

DO DIREITO...
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A nossa equipe começou reduzida, eram
duas pessoas:  a Juliana Ribas revisando
as contribuições para garantir que
estivessem dentro dos nossos propósitos
e a Leticia Abreu elaborando a
experiência de leitura com um design
amigável.
A Gazeta chegou longe e tivemos a sorte
de poder contar com mãos amigas e
ativas que juntaram-se a nós. 
Andrea Loguercio, Luiz Carlos Gomes
Filho, Marília Vitola, Marina Fink e Thais
de Sá Barcelos Pinto, obrigada por
articular ideias conosco.

VAMOS FAZER
JUNTOS!

Após 06 meses de Gazeta da Norma,
obtivemos o reconhecimento do CBISSN
(Centro Brasileiro do ISSN).
Sim, possuímos o registro ISSN (International
Standard Serial Number), isso significa que e
Gazeta da Norma é um período único, válido e
acessível em todo o Mundo.

FOMOS
RECONHECIDOS

Compartilhamos.
No primeiro natal da Gazeta da Norma o nosso
maior presente foi a intensidade dos 06 meses
da Gazeta: foram 27 autores e 42 artigos
submetidos, nos fazendo ter a certeza de que,
sim, a advocacia colaborativa é possível.

ENTÃO É
NATAL,
E O QUE NÓS
FIZEMOS?



A Gazeta da Norma não exige
títulos, tampouco vê distância,
basta o desejo de compartilhar.
Completamos 10 meses de Gazeta
da Norma com 64 artigos que
versam sobre Direito em suas
diversas áreas, do ensino à
experiência do trabalho, sempre
direcionados pela humanização
dos processos jurídicos.

FOMOS JUNTOS!
Nosso primeiro ano bate à
porta e nós estamos
ansiosos pelo futuro.
Nossa história continua,
assim como o nosso
convite: 

vamos juntos?

QUASE 1

... e nossos sonhos também.
Chegamos longe e já passamos por
02 países e 07 cidades. 

O MUNDO É
GRANDE
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Porto Alegre Porto Alegre

Karen Machado
Ambiental

Camila
Bergenthal

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE:
protagonismo na retomada



Estamos em uma Pandemia. Talvez nunca
tenha sido tão claro o quanto somos um
sistema, o quanto um evento que parecia
isolado poderia mudar a história de toda a
humanidade. O quanto nossa forma de nos
relacionar com os seres e com o meio
ambiente (do qual - não nos esqueçamos -
fazemos parte), deve ser repensada. E talvez
não haja outra oportunidade para agir e
garantir sustentabilidade, para garantir a vida
na Terra.
A ideia da leitura do Gênesis “crescei e
multiplicai-vos, dominai a Terra, tudo o que
nela vive e se move” direcionou a uma
concepção da terra como coisa, baú
inesgotável de recursos, e de que a Terra está
para servir o homem - Antropocentrismo.
Mas a natureza tem limites, e não saberemos
nos adaptar sem os recursos e serviços
prestados pela natureza. A ciência e inúmeros
eventos e desastres extremos mostram que
estamos ultrapassando limites. A natureza não
consegue se adaptar a toda e qualquer
intervenção. Essa é uma das formas de se
visualizar nossa íntima relação de
dependência,   a  concepção de meio  ambiente 

integrativa, e isso deve ditar nossas ações.
Nesse sentido, Direitos Humanos e Meio
Ambiente desempenharão papel fundamental
na retomada, e isso pode ser constatado a
partir dos seguintes fatores:

   Pandemia: crise sanitária, econômica e
ambiental: coloca em xeque nossa relação
com os seres não humanos, evidencia
necessidade de uma visão sistêmica,
integrativa do meio ambiente, do qual os seres
humanos são parte.
Em evento promovido pela OAB/RS em agosto
passado, o Ministro do STF Luís Roberto
Barroso indicou como itens da Agenda pós-
crise: integridade; solidariedade; enfrenta-
mento à pobreza e às desigualdades injustas,
falando em liberalismo com compromissos
sociais; competência; educação básica;
ciência e tecnologia.
Já o economista Aod Cunha, ex-secretário da
Fazenda do RS, disse à Rádio Gaúcha no dia
06/01/2021 que a principal preocupação na
retomada da economia é o ritmo da vacinação.
Isso permitirá a tomada de decisões a respeito
de aberturas com maior segurança,   e estamos 



vivenciando justamente as tristes consequên-
cias de decisões talvez precipitadas ou
equivocadas quanto a vacinação e abertu-
ras/flexibilizações.

      Mudanças Climáticas: há grande expec-
tativa para a Conferência Glasgow em
novembro de 2021, seis anos após a
Conferência de Paris, que previa acordo com
metas de 1,5 a 2º C, e o Secretário da ONU,
Antonio Guterres, sentenciou que “2021 será o
ano do ‘agora ou nunca’ nas questões
climáticas”.
A relação com os direitos humanos é óbvia.
Para citar apenas um importante dado, em
2019 o relator especial da ONU sobre pobreza
extrema e direitos humanos, Philip Alston,
destacou que as mudanças climáticas podem
levar o mundo a um ‘apartheid climático’. Ele
ponderou que “os ricos pagam para escapar do
superaquecimento, da fome e do conflito,
enquanto o resto do mundo sofre”.
Segundo o Laclima, as mudanças climáticas
afetam as pessoas de maneira desigual, e
agravam a condição dos povos em situação de
vulnerabilidade socioambiental. No Brasil são
especialmente afetados os povos ribeirinhos,
indígenas e quilombolas:  as mudanças climáti-

cas afetam, por exemplo, o volume de água dos
rios, dificultando o transporte fluvial, a
agricultura e o acesso à água e alimentos, do
que dependem para a sua subsistência, No
meio urbano vemos eventos extremos como
deslizamentos, desabamentos, enchentes,
cada vez mais recorrentes nas periferias das
grandes cidades, o que acaba afetando a
população mais pobre.
Fala-se assim em “vulneráveis climáticos” e
“refugiados climáticos”.

     Fatores ESG: Uma forma de avaliar o
impacto da empresa segundo critérios
ambientais, sociais e de governança. Cada vez
mais, não só o público consumidor, mas os
próprios investidores têm exigido que as
companhias nas quais aplicam seus recursos
financeiros sejam sustentáveis e com
propósito. 
ESG não é um assunto tão novo assim, tem
pelo menos 15 anos no mercado, o que
aconteceu foi uma ascensão do conceito pelo
mercado financeiro, tendo em vista vários
acontecimentos, entre eles a carta de Larry
Fink, maior investidor do planeta, CEO da Black
Rock, que veio a público e reafirma o que o ele
já  vinha dizendo nos últimos anos,   só que com



mais ênfase: não investiremos em empresas
que não estejam com sua agenda ESG! 
Mas o que é ESG? ESG é a sigla para meio
ambiente, social e governança - é um conceito
de sustentabilidade empresarial – ou seja, são
nomes diferentes em contextos diferentes - a
mesma coisa com nomes diferentes e com
contextos diferentes.
E o que seria sustentabilidade empresarial? É
um modo de fazer negócios mais éticos, mais
transparentes, mais cuidadosos em relação às
pessoas, mais apoiado na diversidade, ao meio
ambiente e à governança.
A grande novidade então é que ESG é um nome
do mercado financeiro para preocupações
ambientais, sociais e de governança que já
vinham sendo discutidas em sustentabilidade. 
As empresas que estejam bem em questões de
ESG representam, na atualidade, um risco
menor para o investidor. Assim, se reconhece
que uma empresa mais sustentável tem mais
valor, logo uma melhor valuation, já que se
valorizam entre 12% a 16% a mais do que
empresas que não estão listadas como
sustentáveis. A pandemia acelerou um
movimento que já era bastante difundido,
entretanto pouco praticado, qual seja, a
sustentabilidade gera valor.

Percebe-se um sentimento de urgência para
ter estratégias de ESG, planos de ESG,
políticas de ESG, os nomes variam. As
empresas estão sendo pressionadas por seus
investidores, por seus conselhos de
administração, a fim de efetivarem suas
práticas de ESG.
Toda essa urgência se deve ao fato da
pandemia que vivenciamos e a retomada será
um período de transição para negócios mais
sustentáveis.
Mas de que forma as empresas evidenciam
isso para o mercado? Através de evidências,
métricas, certificações, avaliações de
impacto. Não adianta uma empresa dizer que
reduz, sem provar!
Hoje a empresa que mais impacta vale menos,
a empresa que utiliza mão de obra escrava na
sua cadeia tem menos valor. Na atualidade,
direitos humanos estão em toda a cadeia e não
só no negócio pontual. A diversidade, inclusão,
igualdade de gênero, étnica, LGBTQI+, a
atuação da melhor idade, idosos, a questão da
licença paternidade devem estar presentes
nas políticas organizacionais das empresas. 
No que pertine às questões ambientais, o eixo
da discussão global são as mudanças
climáticas, o uso da água, do solo, energias re-



nováveis, redução da emissão de gás de efeito
estufa, empresas com fonte de combustíveis
fósseis, todas estas questões ganham papel de
destaque.
Observa-se, assim, que é preciso rever
estratégias de negócio. A sustentabilidade é a
permanência do seu próprio negócio, é
resultado e quem for contra isso, o próprio
mercado vai eliminar, seja através de
consumidores mais conscientes, seja através
da própria escassez de recursos para o
desenvolvimento do negócio. 
Uma retomada que se pretenda séria e segura
passará por um repensar consumo e produção,
buscando sustentabilidade efetiva. Deverá
reconhecer, nas palavras de Leonardo Boff,
que “Não é correto, justo e ético que, ao
buscarmos os meios para a nossa
subsistência, dilapidemos a natureza.” “Não é
tolerável eticamente que sociedades
particulares vivam às custas de outras
sociedades ou de outras regiões...”.

Dentro da construção dessa sustentabilidade,
alguns princípios e direitos devem
desempenhar papel crucial, entre eles os
princípios e direitos à informação e a
participação na tomada de decisão ambiental.
Ouvir e levar em consideração o que dizem os
stakeholders, bem como estar alinhado aos
seus anseios, parece um dos caminhos para
uma sustentabilidade efetiva. Como a
operação da empresa impacta o local e a
comunidade em que está inserida? Isso
influenciará os futuros mercados que ela
conseguirá acessar, os negócios que
celebrará, seus consumidores e talentos que
nela trabalharão. Os fatores ESG demonstram
exatamente isso. 

A conclusão é que a postura da empresa na
questão ambiental e social determinará seu
futuro.



Porto Alegre
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Patrícia Peltz

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA: 
O futuro do Direito Previdenciário

Previdenciário



Não é de hoje que a resolução ou prevenção de
conflitos na esfera administrativa vêm
tomando conta do mundo jurídico. Advogados
cada vez mais se especializam e deixam o
contencioso de lado, focando em tarefas que
evitem a jurisdicionalização de conflitos. 
Dentre os motivos para isso estão a
morosidade do judiciário e a necessidade dos
advogados em obter um retorno mais rápido de
seus serviços para a manutenção de seus
escritórios.
Atualmente, dependendo da área, o advogado
pode ter que aguardar anos até obter um
resultado em um processo judicial. Na área
previdenciária, essa média é variável, podendo
chegar a 02 anos para processos que visam a
concessão de benefícios por incapacidade e
até 05 anos para ações de revisão ou
concessão de aposentadorias.
No Direito Previdenciário, uma das principais
causas dessa demora na resolução dos litígios
é a grande demanda da principal parte oposta
nas ações desse eixo do direito, o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
 Recentemente, foram veiculadas na imprensa
notícias que apontam que existem mais de 1 mi-

lhão e 200 mil processos aguardando análise
junto à Autarquia Previdenciária [1]. O fato de o
INSS possuir número reduzido de servidores,
ter a propositura diária de muitos pedidos e ser
o responsável pela manutenção e concessão
de todos os tipos de benefícios previden-
ciários, assim como a morosidade do judiciário
fazem com que surjam novas oportunidades
aos advogados na área consultiva e preventiva
previdenciária. 
Essa advocacia do futuro depende não apenas
do conhecimento da matéria como na
performance do advogado em saber explorar
eixos que não dependam da formação de um
conflito jurídico que demande o ingresso com
uma ação judicial. Da mesma forma, como
referido no princípio, a atuação de forma
administrativa pode ser dividida em
consultoria e prevenção. Justamente, por suas
características que objetivam a consulta e
resolução do conflito sem apelar ao judiciário e
a prevenção para evitar conflitos futuros.   
A consultoria administrativa tem caracterís-
ticas próprias de resolver sem jurisdicionalizar.
Na área previdenciária, o fato de existir um
processo  administrativo  que pela legislação  é



indispensável, visto que quando propomos
uma ação contra a Autarquia Previdenciária
existe a necessidade de um prévio requeri-
mento administrativo e que todo pedido deve
ser levado ao conhecimento do INSS, faz com
que portas se abram para que qualquer embate
acerca do direito do requerente seja também,
ali resolvido.
Para tanto, o bom embasamento do processo
administrativo pode ser uma forma preventiva
e consultiva de serviço ofertado. Não só isso,
poucos sabem que a Autarquia Previdenciária
funciona como um “tribunal”, pois oferece a
possibilidade de recursos administrativos em
mais de uma esfera.
Portanto, o advogado que atua na consultoria
administrativa pode ofertar serviços como
preparar o requerimento administrativo do
cliente, formular pedidos junto ao INSS,
apresentar recursos na esfera administrativa,
preparar defesas administrativas caso seu
cliente o procure por ter recebido
correspondência da Autarquia constatando
alguma irregularidade, entre outros.
Já a advocacia preventiva previdenciária
possui uma gama enorme de serviços a serem
ofertados como o planejamento previden-
ciário, a análise de concessão ou revisão de be-

fícios, os cálculos previdenciários, etc.
O planejamento previdenciário surge como um
dos principais serviços preventivos na esfera
previdenciária, pois é capaz de prever
situações às quais o segurado possivelmente
será submetido e assegurar o mesmo melhor
benefício ao final deste. Com uma análise
minuciosa da vida contributiva do segurado e
consequentemente de seu futuro investimento
na previdência.
Lembramos também, que a advocacia
consultiva ou preventiva vem com um forte
apelo na área empresarial, inclusive
previdenciária. Alguns exemplos de atuação na
área consultiva empresarial previdenciária são
a análise dos custos contributivos das
empresas nas folhas de pagamento e a análise
da cota patronal de contribuição em
reclamatórias que a empresa sofreu.
Já quando falamos em prevenção, uma forma
das empresas utilizarem esse serviço é
prevenindo futuras reclamatórias trabalhistas,
obtendo a consultoria preventiva de um
previdenciarista para evitar, por exemplo
ações regressivas de acidentados e até
mesmo monitorar questões como retorno dos
empregados afastados por doenças. Ou até
mesmo evitar sanções relacionadas  a  tributos



que podem ser gerados quando a empresa
deixa de realizar algum recolhimento ou o faz
fora dos prazos.
Prósperas são as oportunidades para quem
deseja atuar no direito consultivo-preventivo,
porém, é de extrema importância que o
advogado se qualifique para atuar nesse
segmento. Na área previdenciária, conheça as
Instruções Normativas que regem a Autarquia
Previdenciária e tenha amplos conhecimentos
da legislação previdenciária em geral. Esteja
atualizado quanto às decisões de Tribunais e
conheça o impacto das mesmas na esfera
administrativa e se previna com informações
básicas como:    conhecer os portais de acesso  
do advogado e do MEU INSS e os serviços que
podem ser realizados na via digital,      tenha um

programa de cálculos previdenciários e que
oferte a possibilidade de atender as
necessidades de seus clientes e tenha
desenvoltura para atuar nessa área sabendo
precificar seu trabalho.
É cada vez mais evidente que as consultorias
vieram para ficar no Direito e se mostram
oportunidades de retorno rápido ao advogado
e satisfação do cliente que dispensa todo o
desgaste de uma ação judicial.

NOTAS:
[1] https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/02/novos-
prazos-para-analise-do-inss-valem-a-partir-de-
junho.shtml#:~:text=Atualmente%2C%20a%20fila%20do%
20INSS,pa%C3%ADs%20%C3%A9%20de%2066%20dias.

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/02/novos-prazos-para-analise-do-inss-valem-a-partir-de-junho.shtml#:~:text=Atualmente%2C%20a%20fila%20do%20INSS,pa%C3%ADs%20%C3%A9%20de%2066%20dias
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Porto Alegre

 

Em teoria de direitos fundamentais, fala-se em eficácia
positiva e negativa. É um conceito que parte do papel do
Estado como intermediário de liberdades [2], seja pela
abstenção de atitudes que as violem (eficácia negativa), seja
pela promoção de políticas que as tornem efetivas (eficácia
positiva). 
É a partir dessa concepção que temos consolidado,
enquanto sociedade brasileira, o dever do Estado como
garantidor do direito à saúde, por meio do SUS e demais
políticas, por exemplo. 

Juliana Ribas
Imunidades Tributárias: o caso das

entidades locatárias de imóveis

Porto Alegre

PÁGINA  19  |  NORMA  CONSTITUCIONAL

 
Verificar que um direito tem custos é

confessar que temos que sacrificar algo
para adquiri-los ou assegurá-los. Ignorar

os custos é deixar difíceis trade-offs
convenientemente fora da foto [1].



Decorre do conceito de Estado promotor de direitos
fundamentais a sua organização enquanto um Estado Fiscal,
que arrecada tributos da universalidade de contribuintes
para assegurar liberdades individuais e prestar serviços
públicos e direitos sociais. 
Essa ideia de universalidade de contribuintes, porém, não
atinge a todos. Existem agentes que atuam em nossa
sociedade integralmente direcionados à garantia de direitos
e liberdades fundamentais. Sobre estes recai o que a
Constituição Federal, desde 1946, denomina Imunidade
Tributária. 
A Constituição Federal vigente, em seu artigo 150, inciso VI,
alíneas b, c e parágrafo quarto, limita o poder e a
competência do Estado de instituir impostos sobre o
patrimônio, renda e serviços relacionados às atividades
essenciais de templos das entidades federativas, templos
de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais dos
trabalhadores e instituições de educação e assistência
social [3].
Ao abster-se de tributar (eficácia negativa) as entidades
acima, o Estado reconhece que direitos têm custos e
manifesta sua proteção a direitos como a liberdade de
exercício de qualquer culto, o direito à educação e
assistência social, a liberdade política e os direitos sociais
dos trabalhadores.
O mestre  Ruy Barbosa Nogueira nos auxilia na interpretação

deste artigo. Ao analisá-lo sistema-
ticamente com o parágrafo 1º do artigo 145
[4], percebe que as entidades elencadas
nas alíneas do item VI do artigo 150 “por
suas naturezas (ontológicas) e finalidades
(teleológicas), são e estão constitu-
cionalmente reconhecidas como sem
nenhuma ‘capacidade econômica’ ou
contributiva” [5]. Considerando que os
bens e serviços dessas entidades são inte-
gralmente direcionados ao custeio de suas
finalidades essenciais, defende “que são
cem por cento contribuintes in natura e in
labore e não poderiam ficar sujeitos ao bis
in idem nem à tributação” [6] . 
A dinâmica constitucional narrada não
está afastada da realidade (nunca).
Inúmeras foram as provocações doutriná-
rias e jurisprudenciais sobre a interpre-
tação das imunidades tributárias ao longo
das últimas décadas. É um tema
apaixonante, que atravessa a teoria dos
direitos fundamentais, a lógica fiscalista
do Estado e provoca questionamentos
sobre a sua aplicação a casos não
expressamente dispostos.



Nos aproximamos de um destes casos ao analisar a
situação das entidades dispostas nas alíneas b e c do
inciso VI da Constituição Federal que não possuem
patrimônio próprio, mas locam imóveis para o exercício de
suas finalidades essenciais. 
No sistema tributário brasileiro, o imposto sobre o
patrimônio imobilizado é o IPTU. O contribuinte deste
imposto “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”  [7]. 
Nas relações de locação de imóvel, a própria Lei de
Inquilinato (Lei nº 8.245/91) permite o repasse da obrigação
de pagamento do IPTU para o locatário [8] e assim é
costumeiro nos contratos de aluguel.
Com exceção de um número ínfimo de municípios que já
estendem, em formato de isenção, a imunidade tributária
para as entidades imunes que possuem a obrigação contra-
tual de pagamento do IPTU quando locatárias de imóveis,    a
a realidade brasileira atual é de não proteção de entidades
que não possuem condições financeiras de adquirir imóvel
próprio.
É justo proteger ALGUNS exercícios religiosos, sindicais,
políticos, educacionais e de assistência social e não
todos? 
Pode o simples fato de a entidade imune não constar nos
registros do município como proprietária afastá-la de seu
direito constitucional?
 

Não bastaria o critério de aplicação do
imóvel para a atividade fim da entidade
para a garantia de isenção, inclusive nos
casos de locação dos imóveis para uso
próprio?
Hoje nos movimentamos para ventilar
essas e outras provocações no Poder
Judiciário. Nos comprometemos com os
leitores a compartilhar, em breve, os
resultados desse movimento. Por ora,
resta a promessa feita e a esperança
dessa autora na efetividade de nosso
ordenamento constitucional.

NOTAS:
[1] Tradução livre de “To ascertain that a right has costs
is to confess that we have to give something up in order
to acquire or secure it. To ignore costs is to leave painful
tradeoffs conveniently out of the picture”. HOLMES,
Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: Why
Liberty Depends on Taxes. New York: W. W. Norton,
1999, p. 24.
[2] Recordamos as lições de Ingo Sarlet: “não se cuida
mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado, e
sim de liberdade por intermédio do Estado”. SARLET,
Ingo W. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. 10 ed. rev. atual. ampl. 2 tir. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 47.



[3] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI -
instituir impostos sobre: b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei; § 4º As vedações expressas no inciso
VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas (grifamos).
[4]  § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
[5] NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Imunidades contra
impostos na Constituição anterior e sua disciplina
completa na Constituição de 1988. 2. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 1992, p. 07.
[6]  Ibidem.
[7]  Conforme art. 34 do Código Tributário Nacional. Art.
34. O contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
[8] Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas
ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais
verbas juntamente com o aluguel do mês a que se
refiram.



ESTA
NTE.
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Se a democracia é o regime do governo do povo,
faz sentido falar em o povo contra democracia? 

 Não tem sido um ano fácil e, do mesmo modo, não existem
soluções fáceis para os problemas da democracia mundial.
Comecei o segundo ano da "infinetemia" lendo Yascha Mounk no
celebrado O povo contra a Democracia que, ao longo das suas
443 páginas, nos coloca o imenso desafio de repensar a discurso
da democracia liberal que parecia hegemônica após a queda do
muro de Berlim e o fim da era soviética.
O objetivo do livro, e já adianto que o autor entrega em parte o
prometido, é analisar o populismo crescente no mundo inteiro,
incluindo Brasil, Hungria, Polônia, Índia, dentre outros, salientando
que o retorno do populismo, que assombrou o mundo no pós-
guerra, tem um conjunto de causas, todas elas facilmente
reconhecíveis mas não tem soluções fáceis. 
Fica claro o quanto a criação dessa identidade do nós contra eles,
da necessidade de construir um discurso de que a política é um
problema, que o mundo precisa mudar rapidamente, como se
fosse um jogo de videogame, faz parte desse ideário populista
que encontra eco principalmente em grupos que vem o
multiculturalismo, a igualdade de gênero e a diversidade como
uma ameaça.
Vale muito a pena ler para entender um pouco da realidade ao
nosso redor, a fragilidade da democracia, que nem sempre
democracia e liberalismo andam juntos e que um outro mundo
pode ser construído, mas depende de cada um no exercício do
seu papel cidadão.
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Confesso que nunca havia lido nenhum livro da celebrada autora chilena
Isabel Allende. Foi a partir da indicação de outra autora que resolvi ler
Mulheres de Minha Alma. Neste livro, a autora nos conta de suas vivências e
memórias. Da sua defesa ao feminismo desde tenra idade. Do pavor de ver
a submissão a qual sofria sua mãe Panchita após ter sido “deixada” pelo seu
pai e ter de voltar a morar com seus avós. Allende, fala da dor pela perda da
filha Paula, que foi uma das mentoras, da fundação que leva seu nome, que
tem como intuito, a defesa de mulheres em estado de vulnerabilidade.
Assunto este, sobre o qual quero discorrer. O que mais me tocou durante e
após a leitura, foi às inúmeras e inimagináveis discriminações,
humilhações, agressões, que nós as mulheres ainda sofremos em pleno
século XXI! Analiso, com perplexidade, que na República do Congo, por
exemplo, a cultura do estupro é utilizada como instrumento de opressão.
Nos Estados Unidos da América, meninas são vendidas pela internet
(informação esta retirada de outro livro). Ao nos depararmos com essas
tristes realidades, vemos o quão importante é insistirmos na defesa dos
direitos femininos. Entre os exemplos na defesa desses direitos, na visão
da autora “é preciso descriminalizar o aborto que é diferente de legalizá-lo”.
Recomendo muito a leitura da obra para refletirmos que há ainda muito
trabalho a ser feito para que tenhamos igualdade entre os gêneros.

Mulheres de Minha Alma /Isabel Allende
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Porto Alegre
Eliana Bicudo
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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 30/04/2021.
Confirma o editorial e envie seu
artigo em 
www.casanorma.com.br/gazeta

http://www.casanorma.com.br/gazeta

