
ANO 15 - Nº 06 - 17 de Junho/2013

Boas Festas!

O objetivo humano da
administração é restaurar e manter o
equilíbrio do grupo e a adaptação
pessoal perturbada pela mudança.

Cabe à liderança encorajar os
empregados de forma a minimizar os
sentimentos de frustração e
insegurança decorrentes do processo de
mudança, estabelecendo bases sólidas
de comunicação e participação dos
mesmos no processo.

A cultura organizacional é um
tema extremamente complexo e
ambíguo, mas que é de vital importância
para as organizações em geral. Ela é a
identidade que será apresentada para
uma sociedade, clientes, fornecedores,
concorrentes e os próprios
funcionários, nela estarão inseridas
todas as variáveis que de uma forma ou
outra influenciam o comportamento e
as percepções que os indivíduos têm
desta organização, podendo ser estas
variáveis a cultura de uma nação, os
valores, crenças e pressupostos,
personalidade da gerencia e
funcionários etc. Essa percepção é um
dos pontos básicos, pois através dela os
indivíduos reagem à proposta da
organização, salientando que elas
podem ser influenciadas ou influenciar
a cultura organizacional de uma
empresa. Estas respostas são passíveis
de serem medidas e o resultado disto

LIDERANÇA E SUA RELAÇÃO COM A CULTURA ORGANIZACIONAL
pode ser o sucesso ou o fracasso de uma
empresa.

Portanto a partir da década de 70
houve uma grande preocupação no
estudo desta cultura organizacional
percebendo as empresas que elas
mesmas não eram apenas uma
máquina de produção de bens de
consumo e serviços elas são um
instrumento social complexo, que além
de produzir bens de consumo e serviços
produzem artefatos sociais, pois tem
característica própria e estão muito
ligadas ao meio social que convivem.

Passou-se então a ter uma
preocupação maior com esses
relacionamentos e percepções, houve
uma valorização do ser humano,
buscando entendê-lo melhor e o
encaixar onde melhor pudesse trazer
retorno para a empresa, na intenção de
diminuir os atritos, reclamações, perda
de qualidade e aumentar os resultados
e qualidade de vida no trabalho,
satisfazendo da melhor forma possível
aos seus funcionários e acionistas.

Essas transformações nas
empresas, buscando obter uma cultura
organizacional forte e coesa foi
praticamente que imposta pelo
mercado altamente competitivo e em
constante mudança e por uma
sociedade crítica e pretensiosa de uma
qualidade de vida melhor no trabalho.

Se as condições apoiam a
mudança cultural, você deve considerar
as seguintes questões:

·     Faça com que todos percebam
a real necessidade da mudança;

·     Comunique claramente os
objetivos e as alterações a serem
implementadas;

·     Dê atenção especial ao
treinamento dos funcionários;

·     Encoraje a ideia de mudança
como adequação ao meio;

·     Faça as pessoas de o topo
tornarem-se modelos, determinando
assim o tom de seus comportamentos;

·     Crie novas histórias, símbolos
e rituais para substituir aqueles
atualmente em voga;

·     Selecione divulgue e apoie
empregados que apoiam os novos
valores buscados.;

·     Replaneje os processos de
socialização para se alinharem aos
novos valores mude o sistema de
recompensas para estimular a
aceitação de um novo conjunto de
valores;

·     Substitua normas não escritas
por regras e regulamentos formais que
serão estritamente seguidos;

·     Sacuda as atuais subculturas
através de transferências, rotação de
cargo e/ou demissões;

·     Trabalhe para conseguir
consenso de colegas através a
utilização de participação de
empregados e da criação de um clima
com alto nível de confiança.

    Um processo de mudança
cultural certamente não se dá de uma
hora para a outra, mas a questão é: A
cultura pode ser modificada? A resposta
é: SIM!

Alex Miller,
Aluno de Gestão de projetos -

Centro II
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O presente ensaio tem como base
teórica o estudo desenvolvido pelo
professor Ricardo Lobo Torres, no livro
“Tratado de Direito Constitucional
Financeiro e Tributário”, volume III; os
direitos humanos e a tributação:
imunidades e isonomia. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999.

O objetivo do presente texto é
tentar sintetizar o pensamento
lobesiano no que atine ao tema
imunidades tributárias e suas bases de
sustentação jus filosóficas e na medida
do possível, apresentar um contraponto
doutrinário e jurisprudencial.

Parte-se da premissa lobesiana de
justificação filosófica no que atine ao
tema das imunidades tributárias,
ressaltando a visão de certa forma
neopositivista do referido estudioso, no
sentido de que as imunidades
consagram valores atinentes ao
cidadão, valores relacionados ao
pluralismo do seguinte tripé: liberdade,
igualdade e justiça, ou seja, busca-se
uma fundamentação ética na
tributação.

Neste contexto, vale salientar que
na visão lobesiana, as imunidades,
dizem respeito apenas às exonerações
que são vinculadas aos direitos
humanos, pouco importando o nomem
iuris atribuído, uma vez que em certas
ocasiões a imunidade será tratada como
isenção. Assim, quando guardar
pertinência vinculativa aos direitos
humanos, se terá hipótese de
imunidade.

Portanto, na visão lobesiana, as
imunidades se afastam da lógica do
positivismo jurídico, uma vez que teriam

origem pré-constitucional e seu
fundamento se encontra na própria
natureza das coisas com eficácia
meramente declaratória, ao que podem
ou não receber tradução no texto
constitucional.

Neste diapasão, o substrato
teórico legitimador das imunidades,
seria o princípio da dignidade da pessoa
humana, como subprincípio legitimador
e fundante da relação tributária, a
compreensão da noção de mínimo
existencial, sendo tais mandados de
otimização embasados nos já
mencionados valores que forma um
tripé de justificação da relação
tributária: liberdade, igualdade e justiça.
Portanto, dentro da visão lobesiana, a
carga tributária deve, dentro do sistema
tributário e orçamentário
necessariamente passar por uma
filtragem axiológica dos valores de
justiça, segurança jurídica e liberdade.

A bem da verdade enfatize-se que
os princípios possuem como função
precípua, concretizar valores e os três
grandes valores do estado democrático
de direito são justamente a liberdade, a
segurança jurídica e a justiça.

Ressalte-se que, ainda como
instrumento legitimador do sistema
tributário, o valor solidariedade também
deve se fazer presente.

Fazendo um contraponto entre a
visão tradicional e a visão lobesiana,
tradicionalmente se diferencia a
imunidade da isenção, pelo fato de que
a imunidade é uma limitação
constitucional ao poder de tributar,
enquanto que isenção é uma
modalidade de exclusão do crédito

tributário. A imunidade guarda reserva
de constituição, enquanto que a isenção
guarda reserva de lei
infraconstitucional, a norma que
reconhece a imunidade impede o direito
de tributar, a norma que reconhece a
isenção, impede o direito de cobrar. Já
na visão lobesiana, não seria a posição
topográfica ou hierárquica da norma
jurídica o traço diferenciador entre
isenção e imunidade, imunidade, guarda
sempre pertinência e legitimidade nos
direitos humanos fundamentais,
enquanto que a isenção protegeria
outros valores, que não os direitos
humanos.

Nada obstante, se trata de sendo
ponto de convergência de teorias o fato
de que a imunidade possui natureza
declaratória enquanto que a isenção
possui natureza constitutiva.

A doutrina de modo geral, ainda
trata da imunidade como um fenômeno
jurídico e a não incidência, como um
fenômeno fático.

Ricardo Lobo Torres diferencia os
fenômenos da imunidade e da não
incidência constitucionalmente
qualificada. Para referido doutrinador,
ambas as hipóteses caracterizam
situações de intributabilidade, todavia,
de forma coerente, alerta que seus
fundamentos são distintos. Neste
contexto, as hipóteses de imunidade
são intributáveis porque tutelam
garantias fundamentais, já as previsões
de não incidência constitucional, são
intributáveis porque encontram
previsão expressa na CF/88, como
exemplo desta ultima, temos o art. 155,
parágrafo segundo, X, “a” e art. 156,
parágrafo terceiro, inciso II, ambos da
CF.

A dicotomia acima gera
consequências pragmáticas. Neste
diapasão, a imunidade é clausula pétrea,
com fundamento no art. 60, parágrafo
quarto, inciso IV da CF/88 e, portanto, é
irrevogável. Emenda constitucional que
suprime imunidade é inconstitucional.

A não incidência constitucional é
apenas uma regra, suscetível de
supressão. Não obstante, o STF ignora
tal distinção, classificando
topograficamente as imunidades. Assim,
para a nossa Corte Suprema, qualquer
exoneração constitucional tem

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA À LUZ DA TEORIA JUS
FILOSÓFICA PROPOSTA POR RICARDO LOBO TORRES
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natureza de imunidade, receba o nome
de isenção, não incidência ou outro
qualquer, como, por exemplo, a hipótese
prevista no art. 195, parágrafo sétimo
da CF que para o STF se trata de
imunidade.

Ainda quanto ao tema sobre
imunidade e cidadania, assim como ao
tema d legitimidade e limites no sistema
tributário, mister se faz abordar o
conceito jurídico indeterminado do
mínimo existencial.

Neste contexto, vale trazer à
colação uma breve explanação feita por
Ricardo Lobo Torres na obra base do
presente estudo, quanto ao mínimo
existencial, verbis: “o mínimo existencial
é direito subjetivo protegido
negativamente contra a intervenção do
Estado e, ao mesmo tempo, garantido
positivamente pelas prestações
estatais. Diz-se, pois, que é direito de
status negativus e de status positivus,
sendo certo que não raro se convertem
uma na outra ou se coimplicam
mutuamente a proteção constitucional
positiva e a negativa”.

A proteção ao mínimo existencial
no campo tributário, conforme ensina
Ricardo Lobo Torres, é pré-
constitucional como toda e qualquer
imunidade e tem como pilar a ética e
fundamento na liberdade, na ideia de
felicidade, nos direitos humanos e no
princípio da dignidade da pessoa.

A problemática do mínimo
existencial se entrelaça e se confunde
com a questão ainda presente em muitas
sociedades modernas da pobreza e
guarda intima pertinência com a história
da fiscalidade moderna.

Sem o mínimo necessário a uma
existência digna, acaba a possibilidade
de sobrevivência do indivíduo e
desaparecem as condições mínimas e
essenciais da liberdade. Em não
havendo dignidade, a liberdade é um
conceito vazio.

Ricardo Lobo Torres perpassa-se
por uma digressão e análise crítica
sobre as justificativas legitimadoras do
poder de tributar estatal, fazendo um
paralelo necessário entre a liberdade e
o tributo, contextualizando o poder de
tributar ao direito fundamental de
liberdade, além de trazer a questão das
imunidades historicizando desde a
época do estado patrimonial ao estado
fiscal, para se chegar à natureza jurídica
das imunidades, abordando e fazendo
um contraponto entre as noções jus
naturalistas e positivistas, a visão

doutrinária e jurisprudencial do STF
quanto ao tema. Ao final, na visão
lobesiana, se chega aos fundamentos
das imunidades, adotando Ricardo Lobo
Torres, nitidamente uma visão
humanista legitimadora e justificadora
das imunidades fiscais.

Para tanto, se utiliza da teoria dos
status desenvolvida por Georg Jellinek
e faz uma abordagem tributária mutatis
mutandis da teoria dos status.

Muito embora conceitos como o
de dignidade da pessoa humana e
mínimo existencial, liberdade, justiça,
igualdade e segurança jurídica se tratem
de conceitos jurídicos indeterminados,
Ricardo Lobo Torres apresenta
parâmetros ou standards pela
maximização e efetivação da busca pelo
ideário de justiça fiscal.

Neste diapasão, a técnica da
ponderação, conforme bem
desenvolvida por Robert Alexy, surge
como mecanismo de efetivação do
ideário de justiça fiscal e do mínimo
existencial, portanto, casuisticamente
se terá ou não violação aos mandados
pertinentes a dignidade da pessoa
humana e ao mínimo existencial.

Tendo em vista a legitimidade
humanista da relação tributária
defendida por Ricardo Lobo Torres, as
imunidades em termos de classificação
podem ser tanto explicitas no
ordenamento jurídico, como implícitas
no sistema jurídico como um todo.

Em síntese, no que atinge ao tema
imunidade tributária, muito embora o
tema seja visto por muitos como
limitação constitucional ao poder de
tributar, que afeta ao poder de tributar,
sendo a mesma, portanto, uma
limitação constitucional ao poder de
tributar, promovendo-se então uma
competência constitucional negativa,
adotando-se com isso uma visão
fortemente influenciada pelo
positivismo jurídico, para Ricardo Lobo
Torres, o fundamento de legitimação
para as imunidades tributárias não
seriam a previsão constitucional e sim
as razões de índole humanistas.

Assim, com base na visão
lobesiana, as imunidades podem ser
explicitas ou mesmo implícitas e sempre
tendo como base de sustentação os
direitos humanos, ou seja, na visão
lobesiana, as imunidades, dizem respeito
apenas as não incidências que são
vinculadas aos direitos humanos, pouco
importando o nomem iuris atribuído,
uma vez que em certas ocasiões a

imunidade será tratada como isenção.
Assim, quando guardar pertinência
vinculativa aos direitos humanos, se terá
hipótese de imunidade e não de isenção,
muito embora esteja no texto
constitucional.

Segundo a visão lobesiana,
portanto, utilizando-se dos standards
definidos pela filosofia jurídica, e
adotando-se a técnica da ponderação
de valores, vislumbrar-se-ia ou não a
observância ou não da hipótese de
imunidade ou de isenção.

Nada obstante, independente da
teoria adotada para justificar as
imunidades, fato é que é uniforme o
entendimento de que as imunidades
tributárias tem um forte apelo na tutela
dos direitos e das garantias
fundamentais.

A jurisprudência do STF é casuística
quanto ao tema imunidades, porém,
ressalte-se que referido órgão de cúpula
do Poder Judiciário Nacional interpreta
literalmente o art. 150, inciso VI da CF/
88. O art. 150, inciso VI da CF/88 ao
prever imunidades tributárias subjetivas
e objetivas, limita a competência
impositiva no tocante aos impostos,
excluindo taxas e contribuições, o que
parece colidir com a visão lobesiana
justificadora das imunidades, uma vez
que estas encontram apoio e
justificação nos direitos humanos.

Ressalte-se que no estado Social
Fiscal, que é o momento em que
vivemos, discussão sobre o mínimo
existencial desperta cada vez mais
interesse dos estudiosos e aprofunda-
se sob a ótica dos direitos humanos e
do constitucionalismo moderno.

Repise-se, que há um direito a
condições mínimas de existência
humana digna, a qual não pode ser
objeto de intervenção/limitação do
Estado e, além disso, ainda exige
prestações positivas do Estado com
vistas a sua implementação.

Portanto, conceitos como
dignidade da pessoa, mínimo
existencial, liberdade, justiça, igualdade,
segurança jurídica devem pautar as
ações estatais além de servirem de
norte para os estudiosos e operadores
do direito, em uma visão nitidamente
pós-positivista na busca de dar
concretude aos valores.

Bruno Fanteza Mendes - Bacharel
em direito,  pós-graduando em Direito

Público e Tributário pela AVM.
Advogado e consultor jurídico.
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A Maravilhosa cidade de São Paulo esbanja beleza e estilo, gostaria de aproveitar o ensejo; e, dedicar um
pequeno artigo de homenagem à maravilhosa terra da garoa.
Falar de São Paulo é o mesmo que brincar com a diversidade cultural, pois a amada cidade retrata a riquezas
quanto às raças, crenças e etnias. Para abrilhantar esta postagem, vamos navegar em águas cristalinas de
Caetano Veloso, por meio de sua composição “Sampa”. Que conta e apresenta de maneira concreta e
extraordinária tudo que existe de mais belo na cidade de São Paulo. Após esse, passeio desembarcaremos no
porto Vinícius de Moraes que por intermédio de seu “Soneto Sentimental à Cidade de São Paulo”, faz uma
apresentação comparativa entre o que há de bom e ruim dentro da cidade criando assim uma pequena incerteza,
pois o poeta retrata por meio de seu soneto uma relação de subjetividade tratando São Paulo como uma bela
mulher que o faz viver de maneira saudosista.
Sampa

Caetano Veloso
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto
É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que não era antes quando não somos mutantes
E foste um difícil começo
Afasto o que não conheço
E quem vende outro sonho feliz de cidade
Aprende depressa a chamar-te de realidade
Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas
Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva
Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba
Mais possível novo quilombo de Zumbi
E os novos baianos passeiam na tua garoa
E novos baianos te podem curtir numa boa

A DURA POESIA CONCRETA DE TUAS ESQUINAS

Vinícius Pimentel Torres,
Aluno de Orientação Educacional e Pedagógica - Centro

O Telefonema

Tal flor não se justifica, não está bonita!
Rica orquídea, ou lenda; o girassol
Descobrirei, nem que horas reflita
O que a faz suspirar, o arrebol

Tantas coisas para ela procurando,
Que para o telefonema não ligo

“- Oi, tudo bem?” , aquele cotidiano
Amor só vale quando visto e sentido

Não só surpresas, para o amor acordar
Por que não me liga todo dia,
Para todo dia eu esperar você ligar?
Pra que amor flor, sem ter amor companhia?
 
Mario Manhães - prof. de estratégia na AVM


