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LUZES DE NATAL

Quisera SENHOR
Nesta noite de Natal
Plantar uma árvore
Em vaso de cristal

E os seus frutos tão coloridos
Fortaleçam os oprimidos

E nele
A neve de algodão Cicatrize as feridas

De um irmão

Para que o velhinho
Barbudo de coração de mel

Não seja jogado
Em um solitário abrigo de papel

Só assim viveremos
Um Natal Salvador
Que Jesus santidade

Sempre sonhou

Com destino perfeito
Para todos iguais

Despertando consciências
Num simples gesto de paz

Há, SENHOR! Que essas linhas não se apaguem 
na semana natalina, mas torne-se uma radiação de 
amor por todos os dias do ano, para que o verda-
deiro nascimento viva uma eternidade. E se por 
um acaso a meia-noite ouvir o sino bater, acenda 

as luzes que existe em você.

DÉCIO MACHADO

Queridos leitores.
Queremos dedicar-lhes os melhores votos de um Fe-
liz Natal e um Ano Novo repleto de realizações, com 
muita saúde, e acima de tudo Amor, por tudo que vo-
cês representam para nós, do Arauto dos Advogados.
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É aquilo que vai além daquilo que realmente precisamos. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, 
ambição, medo, raiva ou bens materiais.
O que é o medo?
É a não aceitação da incerteza.
Mas se aceitamos a incerteza, ela se transformará numa nova forma de certeza e segurança exis-
tencial.
O que é a inveja?
É a não aceitação do bem no outro.
Mas se aceitamos o bem no outro, isto se  transformará em inspiração pessoal.
O que é raiva?
É a não aceitação do que está além do nosso controle.
Mas se aceitamos, isto se  transformará em tolerância.
O que é ódio?
É a não aceitação das pessoas como elas realmente são.
Mas se aceitamos, isto nos transformará no amor verdadeiro!
Por quê só o amor verdadeiro é capaz de enxergar mais o outro e, menos a si mesmo, é transfor-
mador e te revelará o verdadeiro significado do Natal.
Feliz Natal! 

O QUE É VENENO ?

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

PARCERIA IFEC - SINDIMÓVEIS RIO

Na Sede do SINDIMÓVEIS RIO - Sindicato dos Corretores de Imóveis do Município do Rio de Janeiro (Fundado em 
1937), ocorreu na data de ontem, dia 12 de dezembro de 2019, Reunião entre nossas instituições parceiras.
Presentes: o Presidente Mauro Cesar Pimentel do Sindimóveis Rio; o Chanceler do IFEC - Instituto Interamericano de 
Fomento à Educação, Cultura e Ciência, Prof. Dr. Stelling e o Diretor Cultural do Sindimóveis e Presidente do Conselho 
Superior do IFEC, Prof. Jovenal Alcantara. Em pauta diversas ações e projetos em comum que serão alavancados pela 
parceria institucional no próximo ano de 2020.

EDUCAÇÃO & CIDADANIA com o professor Stelling

JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

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

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tels.: (21)3608-1070

Prof. Dr. Stelling
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Confraternização da Loja Maçônica Cláudia ZveiterConfraternização da Loja Maçônica Cláudia Zveiter

REUNIÃO FESTIVA NA MAÇONARIA

Confraternização da Loja Fênix Gonçalense
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É muito comum, infelizmente, que o empregador não recolha o FGTS dos empregados, o que gera grande estresse e in-
segurança neles, que não sabem como devem agir, já que estão trabalhando na empresa e o pedido de demissão acarreta 
o não percebimento de algumas verbas rescisórias, além de impedir que o ex-funcionário faça jus ao recebimento do 
seguro desemprego.
Primeiramente, o não recolhimento do FGTS pode dar ao empregado o direito de pedir desligamento sem ser prejudi-
cado em seus direitos, como a entrada no seguro desemprego. Isso ocorre através do instituto da RESCISÃO INDIRETA 
DO CONTRATO DE TRABALHO, o que vou explicar mais adiante.

NÃO ESTÃO RECOLHENDO MEU FGTS! E AGORA?
(Por Stephanie Campos Barcelos)

Entretanto, cumpre destacar que não estamos falando aqui no atraso ou não recolhimento de uma parcela apenas. Trata-se aqui do não recolhi-
mento reiterado, doloso e contumaz.
Na rescisão indireta, o empregado tem a obrigação de comunicar ao empregador o motivo da sua dispensa, podendo tal comunicação dar-se por 
carta com aviso de recebimento, caso contrário, deixando o empregado de proceder com o aviso, a sua saída poderá ser considerada, como aban-
dono de emprego, previsto o artigo 482, I, da CLT. Nesse caso, em princípio, não há necessidade de ajuizamento de ação trabalhista.
Isso significa dizer que o funcionário pode comunicar ao empregador que está encerrando o contrato de trabalho, informando expressamente as 
causas da sua dispensa. Nesses casos o melhor é que a comunicação seja feita através de Carta com AR, para que eventualmente se possa compro-
vá-la.
Entretanto, na hipótese do FGTS, dentre outras, o empregado poderá pleitear rescisão indireta, e ainda continuar exercendo suas funções laborais 
no mesmo local, até a decisão final do processo. Nesses casos o colaborador segue dando continuidade ao contrato de trabalho, após a entrada da 
ação trabalhista, permanecendo no trabalho até a decisão final do processo.
Mas atenção, a opção de seguir trabalhando até o fim do processo poderá caracterizar perdão tácito, da falta cometida pelo empregador, o que 
pode acarretar a improcedência do pedido de rescisão indireta. Assim, antes de tomar a decisão de seguir ou não no emprego faz-se necessário 
consultar um advogado para analisar o caso específico.

Uma vez aplicada a rescisão indireta o trabalhador tem direito as mesmas verbas rescisórias da rescisão sem justa causa.
Porém, o empregador raramente reconhece a rescisão indireta, deixando, portanto, de adimplir com as verbas rescisórias. Nesse caso, deverá o 
empregado ajuizar ação trabalhista, objetivando rescisão indireta, bem como, os pagamentos das verbas rescisórias.
Com a sentença transitada em julgado, se a favor do empregado, o empregador, deverá respeitar o prazo de dez dias, contado da data da notifi-
cação da demissão, conforme previsto no artigo 477, § 6º da CLT, para realizar os pagamentos rescisórios, estabelecidos na sentença. Em caso de 
descumprimento caberá a aplicação da multa prevista no artigo 477, § 8º do mesmo diploma legal, equivalente ao valor de seu salário.

(Stephanie Campos Barcelos é advogada pós-graduada em Direito e Processo Civil e em Direito e Processo do Trabalho, e delegada da Comissão 
de Direito do Trabalho da OAB Niterói)

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

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)
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SOCIAL COM RONALDO VINHOSA

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

Foi um sucesso o Churrasco de Confrater-
nização promovido pela OAB Niterói com o 
apoio da AFAT e da AFACC no dia 06/12/19 
no Praia Clube. Na foto o advogado Júnior 
Rodrigues, o Conselheiro Ronaldo Vinhosa 
e a Presidente da Comissão de Empreende-
dorismo Patricia Jardim em clima de descon-
tração.

Tomou posse no dia 13/12/19, como titular da 
vaga destinada a OAB Niterói junto ao Con-
selho Municipal de Políticas para as Mulheres 
do Município de Niterói, a presidente da OAB 
Mulher Helga Mansur. Na foto a empossada 
se encontra ladeada pela advogada Aline Vic-
tor Mendes e pela Secretária de Fazenda da 
Prefeitura Municipal de Niterói, Giovanna 
Victer, ambas presentes na solenidade.

Bombou nas redes sociais a foto do advoga-
do Ronaldo Vinhosa Nunes comemorando 
seu aniversário no dia 05 de dezembro numa 
grande churrascaria em companhia de sua 
mãe Maria Barbara Simão Vinhosa.

         
Uma ampla Reforma Tributária é o caminho. A PEC 110/2019 que tramita no Senado, de autoria do ex-Depu-
tado Federal Luiz Carlos Hauly  prevê a implantação de um IVA Dual, ou seja: um IVA Federal, que englobaria 
tributos federais, além de outro IVA para Estados e Municípios, aglutinando ICMS e ISS, modelo Canadense, 
que agrada o Governo Federal, que propõe que a reforma seja feita parte na área federal, outra para Estados e 
Municípios. Aliado a isso, os Senadores foram  receptivos ao Imposto Digital Federal sobre a Movimentação 
Financeria (IMF), retirando o peso dos empregadores o INSS Patronal, entre outros tributos que travam a em-
pregabilidade no Brasil.
Sem o IMF, fica mais difícil calibrar a alíquota do IVA num patamar mais baixo. Tanto no modelo proposto no 
Senado, quanto na Câmara (PEC 45/2019), a estimativa é de uma alíquota do IVA entre 25% até 32%, o que in-
vibializaria Comércio e Serviços. A Indústria pode buscar proteção no Zona Franca de Manaus e no Mercosul.

Pesquisa recente da Associação Comercial de São Paulo/IBOPE aponta que mais de 50% das pessoas são favoráveis ao Imposto Único sobre a 
Movimentação Financeira, que poderia ser implantado  na área Federal, mesmo que de forma gradativa, ao lado do IVA Dual. Assim, teríamos: 1) 
um IMF aglutinando INSS, Sistema S e o IOF; 2) o IVA Federal substituiria PIS, COFINS e IPI; 3) IVA Local envolvendo ICMS e o ISS, com menos 
tributos, mais simplicidade, menos burocracia, com diminuição da sonegação, e aumento da arrecadação geral.  

Luís Meato – Advogado Tributarista

IMPOSTO DIGITAL FEDERAL SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E O IVA DUAL
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Prezados leitores, 

Dezembro de 2019. Chegamos ao final de um ano cheio de boas realizações para o Flamengo: campeão do Torneio Florida Cup; campeão do Cam-
peonato Carioca; campeão do Campeonato Brasileiro; campeão da Copa Libertadores da América; e vice-campeão Mundial.

O Flamengo arrebatou uma nação inteira e monopolizou as atenções do país, com um futebol moderno e dinâmico, capaz de conquistar um dispu-
tadíssimo Campeonato Brasileiro, com quatro rodadas de antecipação, e, em um jogo histórico, conquistar a Taça Libertadores da América, enfren-
tando um gigante sul americano, o River Plate da Argentina. Na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2019, em Doha, no Qatar, o Flamengo 
enfrentou, de igual para igual, o poderosíssimo time inglês do Liverpool,  que só venceu a partida com um único gol, marcado no primeiro tempo 
de uma prorrogação maçante para os jogadores rubro negros, já em final de uma temporada desgastante. “O Flamengo foi heroico, até na derrota”, 
como diria o imortal Nelson Rodrigues.

Agora,... no início do ano, nem em momentos de total devaneio poderíamos supor que “o mais querido” chegaria onde chegou, mas, o acúmulo de 
conquistas tão almejadas não foi obra do acaso, ou presente de Papai Noel. De fato, o Flamengo chegou ao topo do ranking do futebol do nosso Con-
tinente Sul Americano, graças a uma diretoria responsável, que apostou num planejamento financeiro de médio e longo prazo, liquidando parte das 
dívidas do clube, o que possibilitou contratar jogadores renomados e um treinador com nível de conhecimento e trabalho tido como revolucionário 
para os padrões brasileiros. O trabalho da comissão técnica fez o resgate, ao bom futebol, de jogadores tidos como medianos, e deu oportunidades 
de crescimento para jogadores da base, que hoje também têm seus nomes valorizados e reconhecidos pelos torcedores.

O Flamengo foi gigantesco em 2019, graças, não só ao trabalho de sua diretoria, mas, sobretudo, ao apoio de sua legião de torcedores, que em todos 
os momentos esteve com o time, lotando os estádios, transformando-se no “décimo segundo jogador”.

É isso. Está de Parabéns o Flamengo, por demonstrar que o trabalho em equipe, bem executado, contando com o apoio popular, traz como recom-
pensa as conquistas.

Então, com a esperança e confiança de que o povo brasileiro, unido, torcendo para um time só que é o Brasil, apoiará e ajudará o país na execução 
de projetos, que nos transformará em uma nação próspera e mais igualitária, me despeço, desejando que em 2020 os bons sonhos de cada um se 
realizem! 

“Cada brasileiro, vivo ou morto já foi Flamengo por um instante, por um dia.” 
Nelson Rodrigues

TELEFONES: 
(24) 2255-2127 / 98882-8597

JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

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

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tels.: (21)3608-1070



  PAGINA 8

ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA  SOS VERDADE

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

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
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RECORDAR É VIVER - PROGRAMA SOS VERDADE
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A LUTA CONTINUA

No dia 08 de Dezembro, ao completar 18 anos de fundação, o presidente da ACAERJ, lembrou que a principal meta da Entidade continuará em 
franca atividade em 2020. Qual seja: fundar Clubes de Advogados nos Municípios do RJ, levando lazer e entretenimentos aos advogados e seus fa-
miliares, assim como lutar pela criação do Retiro dos Advogados. A luta continua.
Ficam convocados para Assembleia Geral Extraordinária, os Clubes dos Advogados filiados a ACAERJ, para se reunirem no dia 15 de janeiro de 
2020, quarta-feira, na sede do Clube dos Advogados do Rio de Janeiro, localizado na Av. Marechal Câmara, 210, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, às 11h em primeira convocação com a maioria absoluta, ou  as 11:30h em segunda, com qualquer número, na forma do artigo 14 e seu parágrafo 
único, visando as posses do Presidente e do Vice-presidente da ACAERJ, para o triênio 2020/2023, assim como dos Diretores indicados pela Di-
retoria Executiva,  que iniciará em 15/01/2020 e terminará no dia 14/01/2023. Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 2019  Reinaldo José de Almeida 
(Presidente da ACAERJ)

POLITICA & JUSTIÇA, com ERASBE BARCELLOS

SÓ PARA CONTRARIAR ALGUNS
Todos nós sabemos, que os Estados Unidos da América é um país de 1º mundo, riquíssimo e uma Democracia que existe 
há séculos.   Assim, podemos verificar quantos presidentes americanos foram militares e fizemos uma listagem, com pa-
tentes e nomes. Vejam a seguir:

*EXÉRCITO: (Generais)
1 - George Washington
2 - Eisenhower
3 - Ulysses Grant

(Major-general)
1- Andrew Jackson
2 - William Henry Harrison
3 - Zachary Taylor
4 - Rutherford Hayes
5 - James Garfield

(Brigadeiro-general)
1 - Franklin Pierce
2 - Andrew Johnson
3 - Chester Arthur
4 - Benjamin Harrison

(Coronel)
1 - Thomas Jefferson
2 -James Madison
3 - James Monroe
4 - James Polk
5 - Theodore Roosevelt
6 - Harry Truman

(Major)
1 - William McKinley
2 -Millard Fillmore

(Capitão)
1 - John Tyler
2 - Abrahão  Lincoln
3 - Ronald Reagan

(Soldado)
1 - James Buchanan

(MARINHA)
(Capitães de Fragata)
1 - Lyndon Johnson
2 - Richard Nixon

(Capitães de Corveta)
1 - Gerald Ford

(Tenente)
1 -John Kennedy
2 - Jimmy Carter
3 - George Bush (Pai)

(GUARDA NACIONAL DO 
TEXAS)
(Primeiro Tenente):*
1- George W. Bush (Filho)

*CONCLUSÃO:* Considerando tais dados, *não entendi porque aqui no Brasil um ex-militar não pode ser presidente democraticamente eleito. 
E/ou porque isso significaria que vai haver um golpe militar ou a volta de uma ditadura militar ao poder ?    (Autor desconhecido)
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Dando continuidade ao CONCURSO PORTEIRO LEGAL, informamos que o sorteio acontece-
rá no dia 25/01/2019, na presença de testemunhas e durante a gravação do programa SOS VERDADE.
O contemplado,  deverá entrar em contato com o Clube dos Advogados de Niterói, pelo Telefone (21) 2719-1801, de segunda 
a sexta feira, após às 13:00h,  e se preparar para ir curtir um final de semana com a família,  no  Hotel Fazenda Canto da Serra. 

SE LIGA NA DICA!

ANOSOGNOSIA
Que alívio ter conhecimento disto! Há tempos eu andava preocupado porque:
1.Não me recordava dos nomes próprios;
2.Não me recordava onde deixava algumas coisas;
3.Quando estou conversando e tenho o pensamento interrompido, tenho dificuldades de continuar com a conversa no ponto em que a tinha dei-
xado;
Enfim, pensava que tinha um inimigo dentro da minha cabeça, cujo nome começa por Alzheimer. Hoje li um artigo que me deixou bem mais 
tranquilo, por isso, transcrevo a parte mais interessante:
“Se tu tens consciência dos teus problemas de memória, então é porque ainda não tens problemas”
Existe um termo médico que se chama ANOSOGNOSIA, que é a situação em que tu não te recordas temporariamente de alguma coisa. Metade dos 
maiores de 50 anos, apresentam algumas falhas deste tipo, mas é mais um fato relacionado com a idade do que com a doença propriamente dita.
Queixar-se de falhas de memória é uma situação muito comum em pessoas com 50 ou mais anos de idade. Se traduz por não recordar um nome 
próprio, entrar num cômodo da casa e esquecer-se do que ia fazer lá ou buscar, esquecer o título de um filme, ator, canção, não se lembrar onde 
deixou os óculos, etc.
Muitas pessoas preocupam-se, muitas vezes em excesso, por este tipo de esquecimento. Daí, uma informação importante:
“Quem tem consciência de ter este tipo de esquecimento, não tem problema sério de memória. Todos que padecem de doença de memória, com o 
inevitável fantasma do Alzeimer, são aqueles que NÃO tem consciência do que efetivamente se passa. O professor Bruno Dubois, do Institut de la 
Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer, do Hôpitaux Universitaires Pitié-Salpêtrière, em Paris, encontrou uma engraçada, mas didática explicação, 
válida para a maioria dos casos de pessoas que estão preocupadas com os seus esquecimentos:
  “Quanto mais se queixam dos seus problemas de memória, menos possibilidades têm de sofrer de uma doença de memória”.
Este documento é dedicado a todos os esquecidos que me recordo.
Se esquecerem de repassar, não se preocupem porque não será Alzeimer... são os muitos anos que pesam dentro das suas cabeças.

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

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)
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ACONTECEU

CONFRATERNIZAÇÃO ACADEMIA GONÇALENSE

DR. SÉRGIO FERNANDES NO CARNATAL COM O BLOCO: “DATA 
VENIA DOUTOR”

CONTRATERNIZAÇÃO DO TREME TERA - ALOYR, 
CEL. RICARDO E REINALDO DE ALMEIDA.

ALOYR - TURISMO EM PETRÓPOLIS

REENCONTRO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE, DO MORRO BOA VISTA.
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Av. Irene Lopes Sodré, 1515, Engenho do 

Mato, Niterói, RJ  Tel (21)3620-0949 / 99846-7882

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

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

RECORDAR É VIVER - PROGRAMA SOS VERDADE

No dia 20/12, aconteceu o tradicional CARNATAL, evento 
idealizado pelo Bloco Carnavalesco Data Vênia Doutor, co-
memorando o início do recesso forense. Primeiro Bloco de 
Advogados do Estado do Rio de Janeiro, oriundo da cidade 
de Niterói.  

CARNATAL


