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NESTE EDITORIAL, DAMOS 
DESTAQUE PARA MATÉRIA  
DO RONALDO VINHOSA, “O STJ E O 
JULGAMENTO SOBRE A EXTENSÃO 
DO ROL DA ANS. PÁG 7.

CANTINHO DO POETA 
MINHA ALMA ESTÁ EM BRISA

Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo 
para viver a partir daqui, do que o que eu vivi até 

agora.
Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pa-
cote de doces; O primeiro comeu com prazer, mas 
quando percebeu que havia poucos, começou a sa-

boreá-los profundamente.
Já não tenho tempo para reuniões intermináveis em 
que são discutidos estatutos, regras, procedimentos 
e regulamentos internos, sabendo que nada será al-

cançado.
Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas 

que, apesar da idade cronológica, não cresceram.
Meu tempo é muito curto para discutir títulos.Eu 
quero a essência, minha alma está com pressa ... Sem 

muitos doces no pacote ...

Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito hu-
manas. Que sabem rir dos seus erros. Que não ficam 
inchadas, com seus triunfos. Que não se consideram 
eleitos antes do tempo. Que não  ficam longe de 
suas responsabilidades. Que defendem a dignidade 
humana. E querem andar do lado da verdade e da 

honestidade.
O essencial é o que faz a vida valer a pena.

Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os co-
rações das pessoas ...

Pessoas a quem os golpes da vida, ensinaram a cres-
cer com toques suaves na alma. Sim ... Estou com 
pressa ... Estou com pressa para viver com a intensi-

dade que só a maturidade pode dar.
Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que 
eu tenha ou ganhe... Tenho certeza de que eles serão 

mais requintados do que os que comi até agora.
Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com 

meus entes queridos e com a minha consciência.
Nós temos duas vidas e a segunda começa quando 

você percebe que você só tem uma...

Mário de Andrade
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O Brasil é muito famoso no mundo todo como o país do Carnaval e, desde então, foi gerado um poderoso estereótipo para o nosso povo 
que é visto por milhões de pessoas como criaturas alegres, belas e altamente sexualizadas o ano todo.
Mas não é bem assim, realmente os brasileiros aguardam esta data com um certo grau de ansiedade para poder liberar as suas fantasias, 
frustrações, recalques, etc. Nesta dinâmica, elas tendem a liberar uma  “permissividade erótica” maior nos blocos, trios elétricos, desfiles 
das escolas de samba, etc, do que nos outros dias do ano, onde elas voltam a ser pessoas comuns,  como na históriade de Cinderela, sem 
o “passaporte da folia” que autorizou este fenômeno psíquico na mente do folião de carteirinha, se é que você me entende.
Na psicologia sabemos que ao vestir uma fantasia ou usar uma simples máscara, conseguimos superar com muita facilidade a timidez, 
pois nos sentimos mais protegidos dos julgamentos e das possíveis críticas do outro. E, é neste aspecto que o Carnaval permite excessos 
de toda ordem, pois permite ao sujeito se desvencilhar da auto censura imposta pelo superego para extravasar e ser diferente do que é 
nos outros dias do ano. Para Freud, é exatamente neste momento que o ID, uma instância psicológica, diz no sentido inverso que ele(a) 
poderá ter o que quiser, sendo dominado pelos impulsos do prazer e conduzido pelos desejos, não mais pelas responsabilidades.
Quando o reinado de Momo termina, também é o fim das fantasias individuais que voltam a ser substituídas pela realidade dura, viven-
ciada pela maioria das pessoas comuns.
Muitos guardarão nas suas memórias, muito provavelmente nos próximos 365 dias as aventuras vividas neste semana mágica do Car-
naval brasileiro, que ganha adesão dos milhares de estrangeiros que vem aqui para o nosso país, viver uma espécie de “ilha da fantasia” 
tupiniquim.
Mas a conta sempre chega para os foliões mais empolgados que acabam perdendo totalmente o controle da situação com consequências 
nefastas para o resto das suas vidas.
Por isto, a festa da carne poderá ser vivida com a boa e velha sobriedade ou muito além dos limites das emoções conturbadas. 
Qual seria a sua escolha? Aliás, qual é a sua fantasia?
Afinal de contas, por detrás de cada rosto na multidão, existe sempre uma máscara ou persona que esconde algo e não nos conta toda 
a verdade.
Eis o mistério das festas profanas! Algo que poderá ou não, revelar muito mais do que deveria...

Dr.Marcos Calmon - Psicólogo Clínico - CRP 32.619/05

ASPECTOS EMOCIONAIS DO CARNAVAL 

Marcos Calmon 
Psicólogo Clínico

CRP 32.619 / 05
Whatsapp: (21) 98675-4720

NO YOUTUBE

JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

Eletrônico, Federal/RJ e União/BR-DF
www.infjud.com.br

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tel.: (21) 99891-4585



 PAGINA 4

                               
ARAUTO DOS ADVOGADOS
Orgão informativo da acaerj - Associação de clubes dos advogados do estado do Rio de Janeiro

MAÇONARIA EM DESTAQUE - GLMERJ
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A Polícia Federal tem novo diretor-geral desde a última sexta-feira dia 25/02, quando o Presidente Jair Bol-
sonaro trocou o seu comando, assumindo o cargo Márcio Nunes de Oliveira, ex-superintendente regional da 
PF no Distrito Federal, enquanto Paulo Maiurino recebeu convite para assumir a Senad (Secretaria Nacional 
de Política sobre Drogas), publicado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres em sua 
página oficial no Twitter. 

Enquanto isso, o candidato à presidência da república, Sr. Sérgio Marreco Moro, que não tem mais que 8% nas intenções de voto, as-
sumiu definitivamente sua estratégia em querer comparar o PT com Bolsonaro. Vejam o que ele publicou em seu Twitter sábado 26/02 
pela manhã:
“Venezuela, Nicarágua e Cuba apoiam a agressão Russa à Ucrânia. Alinhados com estas ditaduras estão também Bolsonaro e o PT. Nós 
estamos do outro lado (diz ele). Não apoiamos a guerra, a violência, as ditaduras e o autoritarismo. E você?”
Pois é, e eu, na minha santa ignorância, já considerei um dia este senhor, o nosso herói nacional. 
Esta grande mentira publicada pelo Sr.Sérgio Iscariotes Moro (como se refere a ele o grande jornalista Cláudio Lessa), intencionalmente 
joga o nosso governo numa situação delicada, que fica desmentida pelo próprio presidente da Ucrânia no dia 25/02, e que o Sr. Moro 
nem mesmo leu antes de declarar esta mentira absurda, que disse: 
“Sou grato a todos os membros do Conselho de Segurança da ONU que votaram pelo fim do ataque Russo à Ucrânia.”
E o Brasil é um desses países que votou contra o ataque Russo. O presidente Bolsonaro disse: “Nós somos solidários aqueles que promo-
vem a paz”.
Bem, depois desse fakenews do Sr. Moro, a Deputada Janaína Paschoal pede que não se politizem a Guerra e escreveu em defesa do 
Presidente Bolsonaro: “O Sr. Sabe que isso não é verdade. Qualquer movimento brusco pode jogar o país numa guerra. Quem pretende 
governar o País deveria ser menos infantil nas postagens!” 
Grande resposta!
*   *   *
Infelizmente a ação contrária à guerra da ONU, quando o Brasil votou ao lado dos EUA, não passou. A Moção de Repúdio contra o 
ataque da Rússia à Ucrânia foi vetada, porque o Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países e alguns tem direito a veto, 
e a Rússia é um desses países. Este Conselho é composto ao todo por 15 países, dentre eles cinco são membros permanentes e por isso 
têm o poder de vetar resoluções. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia são os detentores deste poder. Dentre todos os 
15 países do Conselho, o Brasil e mais10 votaram à favor, 3 se abstiveram (China, Emirados Árabes Unidos e Índia) e a Rússia vetou.

“Brasil Acima de Tudo”
“Deus Acima de Todos”

CRÔNICAS & LETRAS – PAULO REGENT

PINGOU NA MÍDIA RECENTEMENTE…

NO YOUTUBE
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Nos últimos tempos o número de bagagens extraviadas e dani-
ficadas nos aeroportos diminuiu consideravelmente. O principal 
motivo não é exatamente o investimento da companhia aérea em 
cuidados e maior segurança e sim, o fato de que cada vez menos 
malas são despachadas.
Sim, exatamente isso. Desde que as companhias aéreas começa-
ram a cobrar um valor à parte pelo serviço, os brasileiros apren-
deram a viajar somente com uma mala de mão, a qual é levada a 
bordo com eles, tornando os donos responsáveis por elas.
Mas, é sabido que ainda assim muitos ainda necessitam despa-
char e pagam por isto, outros possuem planos de fidelidade com 
a companhia aérea e têm o direito de despachar gratuitamente 
e, inúmeros despacham na hora do embarque de forma gratuita, 
uma vez que a aeronave não tem capacidade para levar todas as 
malas de mão que necessitaria.
A bagagem é responsabilidade da cia aérea desde o momento em 
que ela é despachada até chegar às mãos do passageiro no final 
da viagem. Ainda no desembarque, o passageiro deve se dirigir 
ao balcão da companhia aérea e relatar o ocorrido, apresentando 
seus documentos e o comprovante do despacho.
Em caso de extravio no voo de ida, a companhia aérea estipula 
um valor a ser oferecido ao passageiro para seus gastos essenciais 
até que a mala seja localizada. Já adianto que esse valor é irrisório 
e muitas vezes é ofertado em forma de voucher para comprar um 
novo voo com a companhia aérea. 

Mala perdida 
ou danificada em 

viagens aéreas
ALINE VICTOR MENDES

No caso de mala danificada, a companhia aérea deve consertá-la ou substituí-la. Aqui divido uma experiência pessoal em que minha 
mala danificada foi retirada e devolvida totalmente consertada em minha residência. Mas já destaco novamente que algumas compa-
nhias também não cumprem o determinado e simplesmente oferecem voucher.
A dica final para toda e qualquer viagem não é jurídica: sempre leve a bordo os itens valiosos, bem como os que você necessitará utilizar 
no primeiro dia, assim haverá tempo de comprar com calma no caso de passar por tal situação. De resto, um bom feriado a todos!

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE
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ALINE VICTOR MENDES
Iniciado em setembro de 2021, o julgamento que visa delimitar a extensão do rol da ANS da lista de procedimentos de cobertura obri-
gatória encontra-se suspenso em virtude do pedido de vista do ministro Villas Bôas Cueva proferido nesta quarta-feira (23/02/2022).

A atual Resolução ANS 465/2021 ampliou a lista de procedimentos autorizados. Porém, a diretoria colegiada da ANS aprovou uma 
modificação na norma, determinando que o rol passasse a ser taxativo. Nesse sentido, o art. 2º da normativa que até então dispunha que 
“as operadoras de planos de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução 
Normativa e em seus Anexos”, passou a incluir no texto que “para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos”.

Caberá aos ministros, portanto, decidir se as operadoras dos planos de saúde são ou não obrigadas a cobrir procedimentos não previstos 
no chamado rol de procedimentos estabelecidos pela agência reguladora.
A jurisprudência dos tribunais do país vem sendo consolidada nos últimos 20 anos no sentido de que a interpretação deve ser a mais 
ampla, considerando a lista de procedimentos da ANS como referência mínima ou exemplificativa.

No âmbito do STJ, até o julgamento do REsp 1.733.013 o colegiado vinha considerando o rol como exemplificativo, assim como a 3ª 
Turma. A mudança de paradigma ocorreu na 4ª Turma, influenciada pelo posicionamento do Ministro Luis Felipe Salomão, que levou 
a controvérsia à 2ª Seção com o objetivo de pacificar a divergência, defendendo a taxatividade do rol, apoiada na segurança jurídica dos 
contratos e na proteção do consumidor, condição que pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que embasadas em pareceres 
técnicos e que não coloquem em risco o equilíbrio contratual. Quanto à excepcionalidade, o ministro considerou o tratamento médico 
de estimulação magnética transcraniana para depressão grave e esquizofrenia, pois esse tratamento é reconhecido pelo Conselho Federal 
de Medicina e há nota técnica de recomendação emitida pelo NatJus (EREsp 1.886.929). Porém, em outro caso onde uma criança autista 
pretendia a cobertura pelo plano da terapia pelo método ABA, de altíssimo custo, a excepcionalidade não foi reconhecida, em virtude 
da ausência de evidências científicas de superioridade em relação à terapia convencional (EREsp 1.889.704).

Em sentido contrário, votou a ministra Nancy Andrigui, considerando como exemplificativa a lista de procedimentos de cobertura 
obrigatória estipulada pela ANS, pois para ela considerar taxativo o rol de procedimentos implica criar “um impedimento inaceitável 
de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias 
que venham a surgir”.
Estando o julgamento empatado em 1 a 1, a tendência do STJ é a de privilegiar o seu entendimento histórico pela manutenção do rol 
exemplificativo, onde a lista de procedimentos da ANS serviria como cobertura básica e os pacientes teriam ainda direito a tratamentos 
não contemplados na lista, desde sob prescrição médica.

(Ronaldo Vinhosa Nunes é advogado e Procurador da OAB Niterói).

O STJ e o julgamento sobre a 
extensão do rol da ANS

(por Ronaldo Vinhosa Nunes)

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE
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VÍDEOS EM DESTAQUE

CURTA O CARNAVAL SEM SAIR DE CASA HABILIDADE NO TRABALHO 

ESSE É BOM DE BOLA CACHORRO FUTEBOL 

SE LIGA NA DICA
PEGADINHA

ALERTA COM O CELULAR FORRÓ PORRETA, SÔ!!!

PAGANDO A CORRIDA MELHOR AMIGO DO HOMEM

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

Eletrônico, Federal/RJ e União/BR-DF
www.infjud.com.br

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tel.: (21) 99891-4585

https://www.youtube.com/watch?v=b__EHoYnFiA
https://www.youtube.com/watch?v=MNb4SoK5Nx4
https://www.youtube.com/watch?v=B5tW7EIFvLY
https://www.youtube.com/watch?v=EkWOo1fdnCI
https://www.youtube.com/watch?v=EkWOo1fdnCI
https://www.youtube.com/watch?v=EkWOo1fdnCI
https://www.youtube.com/watch?v=hjmrpuzGbVE
https://www.youtube.com/watch?v=YQvmhEOGfsw
https://www.youtube.com/watch?v=yFEvkiu4E_I
https://www.youtube.com/watch?v=KwO2mhLXpC8
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“A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor...”
(Canção do Exército Brasileiro)

Prezados leitores, 

Mais um final de mês e mais uma notícia triste nos toma de sobressalto. No final de janeiro foi a notícia do passamento do querido mes-
tre, o Filósofo Olavo de Carvalho, e agora, neste finalzinho de fevereiro, mês do Carnaval que não haverá por aqui, é a da invasão armada 
da Rússia ao território soberano da Ucrânia que literalmente nos tira o sono, porque um conflito armado, seja de que proporção for, nos 
remete a duas certezas infalíveis, sendo uma delas que muitos inocentes terão as suas vidas devastadas e outros perecerão, e a outra é que 
as guerras são fomentadas por homens maus, que se desentendem e mandam homens bons guerrearem contra homens também bons, 
desconhecidos uns dos outros, matando-se mutuamente em nome daqueles homens maus que, as mais das vezes não lutam diretamente 
e não morrem na guerra que criaram. 
Muitas notícias boas estavam reservadas para serem relembradas aqui no Observatório, como a da entrega dos eixos Norte e Leste das 
obras da Transposição do Rio São Francisco, que vem garantir, depois de 13 anos das mais recentes promessas, água em quantidade e 
qualidade para o semi-árido nordestino, fazendo com que milhões de cidadãos esquecidos pelos sucessivos governos brasileiros passem 
a ter acesso ao líquido precioso, essencial à vida humana e a toda a natureza. Nos dias 8 e 9 deste fevereiro nos unimos aos irmãos dos 
estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, festejando a conclusão da maior obra de infraestrutura que este país já viu, sendo as ce-
rimônias oficiais reportadas por vários canais do  “You Tube”, dos quais destaco os dos amigos do Canal Tiago Sampaio AD e do Canal 
Raio X do Sertão.
Mas, apesar de querermos destacar somente os avanços sociais conquistados pelo Brasil nestes últimos tempos, o dever de solidariedade 
aos povos em conflito nos impele a jogar luzes sobre a face tenebrosa da guerra, lembrando que na quinta-feira, dia 24 de fevereiro a 
Ucrânia já havia sido parcialmente invadida por tropas russas, que inclusive tomaram a cidade proibida e a sepultada usina nuclear de 
Chernobyl, causando pânico em toda a Europa, pelo risco de contaminação por vazamento de material radioativo, pelo ar ou pelo solo, 
o que pode desencadear uma catástrofe de proporções inimagináveis.
E, como a guerra só fomenta guerra, no próprio dia 24 de fevereiro a Força Aérea de Taiwan relatou a invasão de 9 aeronaves chinesas 
em sua zona de defesa aérea, levando muitos ao temor de que a China possa se aproveitar do atual cenário de conflito internacional, para 
levar a cabo a sua intenção de anexar definitivamente ao seu domínio aquele território soberano.
Num cenário deste, onde aguardávamos o fim da anormalidade que se instalou no início do ano de 2020 pela disseminação da “gripe 
chinesa”, para retornarmos a um mínimo de estabilidade nas relações sociais e “sermos mais felizes”, alguns arautos do fim do mundo 
se apresentam nas redes sociais e em canais via “internet”, afirmando, sem nenhum temor de serem ridicularizados por nós que confia-
mos e acreditamos na soberana bondade de Jesus Cristo, que tudo começou no Carnaval de 2019, quando em pleno Sambódromo do 
Anhembi, em São Paulo, a Comissão de Frente da Gaviões da Fiel apresentou a grotesca “coreografia” do demônio subjugando o Filho 
de Deus. Segundo esses néscios, é por isso que não temos mais Carnaval e vivemos sem festejos.  
É claro que não nos apegamos a essas narrativas frívolas e temos consciência de que os homens de bem precisam ter pulso para retoma-
rem o protagonismo das decisões em favor da paz mundial, acabando também com medidas que restringem a nossa liberdade em nome 
da falácia de que “isso é para o seu bem”.
Tudo o que podemos agora, e que com certeza temos que fazer é orar, cada um de acordo com o seu credo, para que a paz volte a reinar. 
Que assim seja.

TELEFONES: 
(24) 2255-2127 / 2030-2141 /  98882-8597
RUA DR. WALMIR PEÇANHA, 49 - GRUPOS 1 E 2 - CENTRO - TRÊS RIOS - RJ - CEP 25.802-180

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE
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A LUTA CONTINUA

ACAERJ ANUNCIA: 
BOLETIM CAARJ 

CAIXA LANÇA REVISTA COM BALANÇO DO TRIÊNIO DE 2019 A 2021

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

Mais um triênio chegando ao fim com a certeza de que esforço 
e disposição não faltaram à Caixa ao firmar seu compromisso 
de zelar pela advocacia fluminense. Para relembrar e celebrar 
todo trabalho que foi feito em prol da categoria até aqui, a 
Caarj apresenta um balanço das atividades capitaneadas pela 
diretoria nesses últimos três anos, reunidas, agora, numa re-
vista que você pode conferir clicando na imagem abaixo.

CLIQUE AQUI!

Fábio Cardoso Correia é advogado -  www.fabiocardoso.adv.br

SEXTA NO CAFEZINHO  

A ADPF N° 279 E A VALIDADE DE LEI MUNICIPAL 
QUE CRIA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

GRATUITA

CLIQUE AQUI E ASSISTA!

https://caarj.org.br/2021/12/06/caixa-lanca-revista-com-balanco-do-trienio-de-2019-a-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=BnYGWOsyXw4
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Uma das relações pessoais mais importantes que podemos citar são as relações de emprego. Estas que desde a decretação do Estado de 
Emergência se viu obrigada a adequações de diversas medidas provisórias, decretos e leis. As exemplo disso tivemos as MP’s 936 e 937 
que falava de forma paulatina sobre as modificações no desempenho das atividades laborais, bem como reduzia e suspendia contratos 
de trabalho para que os empregadores não sentissem muito o impacto na economia.
A este respeito, devemos frisar que folhas de funcionários correspondem a grande parcela dos fluxos de capitais de uma empresa e, na-
quele momento ante a restrição de circulação, algo precisava ser feito.
Muito se discutiu na época, uma vez que se temia pela perda de direitos trabalhistas tão sensíveis e extremamente essenciais para os 
empregados. De lá pra cá muito mudou  mas pouco se progrediu, já que as discussões continuam acaloradas e com grande necessidade 
do estado  para falar nestas relações.
Ultimamente visualizamos o verdadeiro burburinho quando se diz respeito às gestantes. Estas que possuem o direito da estabilidade 
provisória, que consiste no período compreendido desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto e que decretadamente 
não podem permanecer nos seus postos de trabalho.
Atualmente a mulher que se encontra gestante não pode ocupar o espaço físico do seu local de trabalho, devendo prestar serviço ao seu 
empregador na modalidade home office ou até mesmo ficando afastada do desempenho de suas atividades laborais quando ocupante de 
cargo que não comporte o teletrabalho.
Ressalte-se que a gestante não poderá ter qualquer prejuízo de sua remuneração, seja pelo afastamento ou modificação na prestação do 
serviço.
Mas, como uma solução de minimizar qualquer instabilidade nesta relação, foi concedido às grávidas o seu acesso ao INSS por meio de 
solicitação de licença maternidade em casos onde a prestação do serviço seja prejudicada.
Ademais, nossos legisladores têm discutido diuturnamente sobre o projeto de lei que permitirá o retorno das gestantes que não tem 
gravidez de risco e está devidamente imunizada com as duas doses da vacina contra a COVID-19.
Este é o projeto de lei 2058/21, que já foi aprovado na Câmara de deputados e segue o seu curso até se transformar em lei. Lembrando 
ainda que o projeto de lei deve passar pelo crivo presidencial para sua sanção ou veto.
Fato é que as expectativas continuam grandes por parte dos empresários e estes devem contar com uma consultoria jurídica para lhes 
auxiliar da melhor forma. 

AS GESTANTES E A PANDEMIA
A pandemia mundial ocasionada pela COVID-19 parece não ter fim. Mesmo após quase dois anos, ainda 
enfrentamos os anseios e as instabilidades trazidas por este vírus ainda pouco conhecido.
Quem não se lembra das adequações abruptas que tivemos que sofrer desde quando foi instalado o Estado 
de Pandemia em nosso país, mais precisamente em 18 de março de 2020. Desde lá muita coisa mudou, 
para que as vidas dos cidadãos do planeta e sobretudo do Brasil não fosse tão abalada. Porém, mesmo com 
toda mobilização estatal, relações pessoais foram demasiadamente abaladas e até hoje enfrentam sequelas.

Patricia Jardim Carvalho
Tel.: (21) 3788-4999 / (21) 99971-5174

NO YOUTUBE
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As raízes estão na crise política que se instalou na Ucrânia no ano de 2014, e na anexação da Crimeia pela Rússia nesse mesmo período. 
Além disso, os russos tentam impedir uma maior aproximação da Ucrânia com a Otan e com alguns países da Europa, e a Rússia tam-
bém não quer que a Ucrânia tenha exército e armas. Talvez existam mais alguns motivos idiotas quaisquer! Mas na verdade, se formos 
analisar todos e quaisquer motivos, sobrará apenas uma verdade imutável: ou você faz o que eu mando ou você é meu inimigo! É a velha 
historinha do conto de fadas que se repete, do mais forte oprimindo o mais fraco, e do déspota sociopata e psicopata apaixonado pelos 
seus superpoderes, e promovendo destruição em massa. A cara de Putin revela um sujeito desprezível, dissimulado, arrogante, prepoten-
te e sem sentimentos, e que por isso ele não se preocupa com ninguém. Pouco importam para ele as centenas de crianças e adolescentes, 
por exemplo, que serão vítimas desta sua guerra insana. Pouco importa a destruição em massa que já começou a ocorrer. Pouco im-
portam as vidas de milhares de cidadãos inocentes que em nada, absolutamente nada, contribuíram para que as coisas chegassem neste 
estágio em que se encontram. Olhando para a cara ameaçadora de Putin, vemos que o que ele quer é ver a violência assumir proporções 
fantásticas, o suficiente para jogar a Ucrânia no poço das injustiças, da tirania e das desgraças. E ele ainda ameaça qualquer um que se 
meter! Puttin é a imagem do abominável, é a personificação do mal, é o rejeito da lavagem estomacal de um País cujo povo não quer se 
libertar, e que muito pouco se insurge contra estas covardias e aberrações. 

Dr. Wanderley Rebello Filho <wrf@wrebello.adv.br>
 Advogado Criminalista 

Guerra por quê?
Nas primeiras horas do dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia Vladimir Putin anunciou, em rede 
nacional de TV, uma operação militar na região do Donbass, no leste da Ucrânia. O ato foi visto como uma 
declaração de guerra. Mas, por quê? Fora uma “estranha” movimentação de tropas russas na Ucrânia desde o 
ano passado, a origem do conflito é mais antiga. 

A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na 
morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. A referida legislação alterou a Lei 9.605/98, que dispõe sobre os crimes contra 
o meio-ambiente, fauna e flora e prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, no caso de crime de maus-tratos contra animais.
Veja o que diz a lei: Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Dos Crimes contra a Fauna
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 
quando existirem recursos alternativos.
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020)
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Não é de agora que casos que envolvam abusos, maus tratos, ferimentos e mutilações aos animais causem comoção na sociedade, exi-
gindo do poder legislativo a adoção de penas mais gravosas para coibir tais condutas. Portanto, diante das possibilidades existentes no 
ordenamento jurídico nacional, quer seja na esfera penal, quanto processual penal, parece-nos ter sido medida assertiva a inserção na 
Lei de Crimes Ambientais de dispositivo que estabelece uma qualificadora para maus tratos para com cães e gatos.
 (Thayze Marins é Advogada civilista e criminalista de Niterói. Telefone: 21 98540-2062).

MAUS TRATOS A ANIMAIS
(Dra. Thayze Marins)

Foi sancionada em 29 de setembro de 2020, a Lei 14.064, que “Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou 
gato”.
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O STF forma maioria de votos contra 
a incidência do IR nas 
pensões alimentícias

(por Luís Meato - Advogado Tributarista)

Segundo voto do Min. Relator Toffoli: “Alimentos ou pensão alimentícia oriunda do direito de família não são renda nem provento de qual-
quer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos (acréscimos patrimoniais) recebidos pelo 
alimentante para serem dados ao alimentado. Nesse sentido, para o último, o recebimento de valores a título de alimentos ou de pensão 
alimentícia representa tão somente uma entrada de valores.” (Grifo nosso) Fonte: https://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/toffoli.pdf
E segue afirmando: “Afora isso, é certo que a legislação impugnada provoca a ocorrência de bis in idem camuflado e sem justificação legíti-
ma, violando, assim, o texto constitucional. Isso porque o recebimento de renda ou de provento de qualquer natureza pelo alimentante, de 
onde ele retira a parcela a ser paga ao credor dos alimentos, já configura, por si só, fato gerador do imposto de renda. (...)”
O Ministro Relator Dias Toffoli concedeu interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda 
sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias, sendo acom-
panhado por outros Ministro do STF, formando maioria favorável à presente tese.
Resta saber, se haverá efeito retroativo (ex tunc) ou prospectivo (ex nunc), mediante aplicação de efeito modulatório do Acórdão, observada 
a interposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade e/ou ações interpostas no Judiciário monocrático; além da restituição de cobranças 
indevidas por parte do Fisco Nacional.

Conforme noticia o site CONJUR (10/02/2022), o Supremo Tribunal Federal, forma maioria contra a 
incidência de imposto de renda nas pensões alimentícias, fundamentadas no Direito de Família. Fonte: 
https://www.conjur.com.br/2022-fev-10/stf-forma-maioria-afastar-ir-pensao-alimenticia.

Dessa forma, em não havendo consenso entre os avós e genitores, o caso deve ser submetido à apreciação do judiciário, que por meio de 
uma equipe multidisciplinar irá analisar a viabilidade da concessão da guarda compartilhada avoenga.
Importe ter em mente que a guarda compartilhada é um modelo relativamente novo, que objetiva o engajamento de ambos os genitores no 
crescimento e desenvolvimento dos filhos, de maneira que passão a dividir a responsabilidade pela tomada de decisões que versem sobre 
os menores, não havendo obrigatoriedade de dividir o tempo da criança ou adolescente em mais de uma residência,
Apesar do instituto da guarda compartilhada ser tradicionalmente pensado e aplicado nas relações entre genitores e filhos, diuturnamente 
o judiciário tem firmado entendimento no sentido de conceder a guarda compartilhada para avós.
Fato é que as relações familiares vêm passando por mudanças e felizmente o judiciário está evoluindo também (ainda que lentamente). 
O mais importante, no que tange a questão da guarda de menores é que por meio do processo o magistrado enxergue nos avós a efetiva 
capacidade de tomar decisões pelos netos. Com a devida análise do caso em concreto, uma coisa é certa: o menor só tem a ganhar!

GUARDA COMPARTILHADA: 
OS AVÓS TÊM DIREITO?

Não raro os avós participam ativamente da criação dos netos, tomando para si responsabilidades sobre 
eles. Como consequência, inúmeras ações requerendo guarda unilateral são distribuídas, por avós que 
desejam regularizar a situação de fato existente.
Ocorre que muitas pessoas desconhecem a possibilidade de se obter guarda compartilhada, que pode ser 
exercida pelos pais e avós simultaneamente.
Cabe destacar que no Direito de família deve prevalecer, sempre, o melhor interesse do menor. 

(Por Stephanie Campos Barcelos)
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SOCIAL COM REINALDO DE ALMEIDA

JUIZ ALEXANDRE CHINI 
MINISTRA AULA INAUGURAL 
DA ESA NITERÓI

A Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB Niterói recebeu 
nesta segunda-feira, dia 14, o juiz Alexandre Chini para marcar o 
início das atividades de 2022 com a aula inaugural, abordando o 
tema “Os processos restaurativos de conflitos e boas práticas em 
vigor no Brasil”.
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Carla Christina e sua filha Camilla 
em festa de casamento

Júnior Rodrigues e sua mãe Regina, 
aniversariante do mês.

Helga Mansur em pose descontraída. Andréa Coutinho, aniversariante de fe-
vereiro.

SOCIAL COM RONALDO VINHOSA

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

CLIQUE AQUI!

JORNAL ARAUTO DOS ADVOGADOS: AGORA TAMBÉM ATINGINDO CANADÁ, EUA E PORTUGAL!

https://www.youtube.com/watch?v=4pGJF3wfk6A&t=12s

