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ALVARES ADVOGADOS APRESENTA
NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO
A partir deste mês, a Alvares Advogados passa a contar com mais um
canal de comunicação com seus clientes, amigos e parceiros. Nossa
Newsletter “Direito em Pauta” foi cuidadosamente planejada para servir
como fonte de informação e orientação jurídica, levando aos leitores um
resumo das principais notícias da área de forma clara e didática.
O informativo eletrônico chegará até você mensalmente e caso queira
entrar em contato conosco para mais informações, pode nos encontrar no
Facebook e Instagram utilizando @AlvaresAdvogados, na nossa
company page do LinkedIn pelo nome do escritório ou ainda pelo site
www.alvaresadvogados.com.br. Por meio destes outros canais, você terá
acesso a outras notícias, decisões judiciais que podem interferir
diretamente no setor empresarial, dicas preventivas para evitar problemas
futuros, e muito mais.
O uso da tecnologia da informação aliado à experiência de mais de 40
anos de atuação na área jurídica, fazem da Alvares Advogados um
escritório reconhecido como referência no atendimento voltado ao setor
corporativo, com atuação principalmente na região da Grande São Paulo,
Guarulhos e Alto Tietê. Sua equipe é formada por profissionais
especializados em diferentes áreas do Direito, preparados para prestar
assessoria empresarial e consultoria jurídica para empresas do Varejo,
Serviços e Indústrias em geral.

DE CASA NOVA
Tem mais novidade vindo por aí! Ainda neste
semestre, a Alvares Advogados passará a atender em
sua sede própria, também na região central de
Guarulhos, onde está localizado seu atual escritório. O
novo local fica na Vila Moreira e está passando por
readequações estruturais e tecnológicas para melhor
atender seus clientes.
Em breve, divulgaremos o endereço completo e
toda a infraestrutura preparada para agregar mais
recursos e conforto ao atendimento.
Desde 2007, o escritório está sob o comando da
segunda geração da família Alvares e nestes quase 13
anos, o empenho tem sido para consolidar ainda mais
o grande trabalho iniciado pelo Dr. Lineu Alvares no
início da década de 1970. A nova sede é mais um
importante marco na construção de nossa história.

VOCÊ SABIA QUE CARNAVAL NÃO É FERIADO?
Apesar de ser a maior festa popular do país, o
Carnaval não faz parte dos calendários de
feriados nacional, estadual ou municipal. A data é
comemorada nos quatro dias que antecedem a
Quarta-feira de Cinzas (início da Quaresma) e,
conforme as Leis nº 9.093/1995 e 9.335/1996,
somente são feriados nacionais, civis e religiosos,
aqueles declarados por lei.
Somente o Estado do Rio de Janeiro e a cidade
de Salvador (BA) possuem leis que consideram a
terça-feira de carnaval como feriado. Nos demais
Estados, devem ser analisadas as legislações
estaduais e municipais.
Em geral, o sábado e domingo da festa são
considerados dias normais.

Já a segunda e terça, assim como a
Quarta-feira de Cinzas costumeiramente são
definidos como pontos facultativos para órgãos
da Administração Pública – portanto não há
expediente nas repartições públicas, com exceção
daquelas consideradas essenciais, como hospitais
e prontos-socorros.
No caso de empresas, os dias de trabalho
durante o Carnaval seguem o acordado entre os
empregadores e funcionários ou pelas
convenções coletivas. Se a empresa não concede
estes dias de folga ou se não houver acordo
escrito ou banco de horas para compensação, os
empregados estão por contrato obrigados a
trabalhar.

A LEGISLAÇÃO E O TESTE DO BAFÔMETRO
Atualmente, quem se recusa a fazer o teste do bafômetro comete uma infração ao Código de Trânsito
Brasileiro, está sujeito a multa no valor de R$ 2.934,70 e à suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação por doze meses.
Dirigir sobre o efeito de álcool configura crime, sendo aplicados então os preceitos da legislação
penal a esses casos. Por mais que a lei imponha a obrigação da realização do teste do bafômetro, a norma
penal prevalece em relação à lei de trânsito, ou seja: é inconstitucional a aplicação de multa para quem
se recusa a fazer o teste.
Nesse caso, o condutor tem a possibilidade de questioná-la nos âmbitos administrativo e judicial
para obter sua anulação.

O QUE DIZ A LEI SOBRE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL?
O carnaval 2020 será o segundo em
que o crime de importunação sexual
está tipificado no Código Penal
brasileiro e é descrito como:
"Praticar contra alguém e sem a
sua anuência ato libidinoso com o
objetivo de satisfazer a própria
lascívia ou a de terceiro". O crime
substitui a contravenção penal de
importunação ofensiva ao pudor, após o
clamor social decorrente de casos ocorridos
em transportes públicos.
E o que seria ato libidinoso? Apesar de ser um
conceito amplo, os casos mais corriqueiros
resumem-se ao "beijo roubado" ou ao ato de passar
a mão no corpo de uma mulher sem seu

consentimento. Já nos casos de qualquer
outro ato mediante violência ou grave
ameaça estará configurado o crime
de estupro, ainda que não ocorra o
efetivo ato sexual.
Neste ano, 20 tradicionais espaços
de capitais onde ocorrem as folias
contarão com agentes de segurança de
plantão prontos para atenderem eventuais
vítimas deste crime. Mesmo assim, é
importante saber que qualquer delegacia é apta a
registrar este tipo de denúncia e dar seguimento às
investigações. O crime de importunação sexual
prevê a pena de um a cinco anos de reclusão, e não
dependem da representação da vítima para que a
ação penal seja instaurada.

Por conta das festividades do Carnaval, a Alvares Advogados entrará em recesso,
retomando suas atividades na Quarta-feira de Cinzas, 26 de fevereiro, a partir das 12h.
A quem necessitar, nossas equipes estarão de plantão por e-mail e celular:
EQUIPE CÍVEL
civel@alvaresadvogados.com.br
(11) 94592-8163

EQUIPE TRIBUTÁRIA
tributario@alvaresadvogados.com.br
(11) 95552-1176

EQUIPE TRABALHISTA
trabalhista@alvaresadvogados.com.br
(11) 98769-0342

EQUIPE CONSULTORIA
suporte@alvaresadvogados.com.br
(11) 96195-8133
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