
Quem está em busca do primeiro emprego sabe bem 
qual principal desafio: ter a oportunidade sem ter 
tido experiência de trabalhar. Para estimular a 
contratação de jovens em início de carreira, a Medida 
Provisória 905/2019, também conhecida como 
“Programa Emprego Verde e Amarelo” introduziu 
um novo modelo de contrato que pode beneficiar 
empregado e empregador. 
Conheça alguns pontos importantes do Contrato de 
Trabalho Verde e Amarelo:

Para quem: Jovens entre 18 e 29 anos que buscam o 
primeiro emprego.

Benefícios para o empregado: Ao invés de receber 
as verbas rescisórias no fim do contrato, passa a 
recebê-las como um adiantamento, de forma mensal. 
Assim, além do seu salário (que poderá ser no 
máximo de um salário e meio do mínimo nacional, 
ele receberá também 13º salário, férias e mais 1/3 
proporcionais.

Vantagens para o empregador: desoneração da 
folha de pagamento. A empresa fica isenta do 
recolhimento de contribuição patronal do INSS, 
salário educação, contribuição social destinada ao 
Sistema S e a contribuição para o FGTS será de 2%.
Regras: O empregadorpoderá contratar até 20% do 
total de empregados da empresa.
Restrição: Aplicável exclusivamente para novos 
postos de trabalhos, não sendo permitida a 
reposição/substituição de equipe com tal contrato.
Prazo: Até 24 meses. Após o fim do prazo, passa a 
ser considerado como Contrato Indeterminado.
Atenção: Por se tratar de Medida Provisória, possui 
validade imediata, porém, para que vire lei e não 
perca a eficácia, precisa ser votada pelos Plenários da 
Câmara e do Senado em até 180 dias, o que ainda não 
aconteceu.

Quer saber mais sobre o Contrato Verde Amarelo? 
Entre contato com a Alvares Advogados. 

“CONTRATO VERDE E AMARELO” ESTIMULA CONTRATAÇÃO
DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO
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No mês do consumidor, a Alvares advogados orienta os passageiros 
que estão de viagem marcada a países com alto grau de contaminação pelo 
novo coronavírus: eles têm direito a cancelar a passagem e obter o 
ressarcimento dos valores pagos. 

Pelas regras gerais (Resolução nº 400) da Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil), os passageiros têm o direito de cancelar a compra de 
passagens aéreas sem multa desde que o façam até 24 horas após o 
recebimento do comprovante e que a compra ocorra com 7 dias ou mais de 
antecedência em relação à data do voo.

Contudo, o risco de contaminação pelo novo coronavírus no país de 
destino da viagem altera essas regras gerais e exige uma maior proteção do 
consumidor, garantindo o cancelamento gratuito da viagem mesmo fora 
dos prazos determinados pela Anac. O Código de Defesa do Consumidor 
já prevê este tipo de exceção, permitindo a rescisão de contratos quando 
houver risco à vida, à saúde ou à segurança do cidadão.

Neste caso, se o consumidor optar por cancelar, terá a restituição dos 
valores pagos. Já se adiar, não pode ser cobrada nem multa nem taxa de 
remarcação, mas ele pode ter que arcar com valores referentes a possíveis 
diferenças no valor da tarifa.

E aguarde! No próximo informativo “Direito em Pauta”, uma 
edição especial sobre os efeitos jurídicos da pandemia do novo 
coronavírus e orientações legais para você. Enquanto isso, 
mantenha-se informado seguindo a Alvares Advogados pelos canais 
digitais (Site, Facebook, Instagram e LinkedIn).

www.alvaresadvogados.com.br
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VOCÊ SABIA QUE:

No mês dedicado às MULHERES, nosso Informativo inicia uma série de 
entrevistas para apresentar o trabalho de cada um dos profissionais atuantes na 
Alvares Advogados. E o início desse bate-papo não poderia ser diferente. 
Começamos com uma mulher, Dra. Gisele Aparecida Vital, gestora do escritório, 

especializada em Advocacia Empresarial. Confira!

1-) Há quanto tempo atua como advogada, como funciona a área de ‘Advocacia Empresarial’ e como é a 
sua rotina na Alvares Advogados?  
Atuo como advogada há 14 anos. A Advocacia Empresarial abrange quase todas as áreas do Direito, sendo 
elas Cível, Trabalhista, Tributária e Criminal Empresarial. Diariamente recebo contratos para análise, 
pautando os riscos e possíveis problemas futuros. Também respondo as consultas e faço o alinhamento das 
equipes quanto aos prazos e atividades diárias.

2-) Quais são as principais questões com as quais empresas e empresários devem estar atentos em relação 
ao Direito Empresarial? E de que forma essa atenção pode atenuar e/ou evitar eventuais problemas 
futuros dentro das empresas e seus negócios?    
O empresário deve buscar ferramentas e tecnologia que deixem sua empresa sempre a frente, minimizando 
gastos, desperdícios e mantendo questões trabalhistas e tributárias alinhadas. Assim, manterá a vida da 
empresa sempre saudável.  

3-) Quais são as áreas do Direito mais demandadas nos âmbitos empresariais (Tributário? Trabalhista?).
Por quê?
A princípio era a Trabalhista, mas começamos a atuar junto ao cliente para que realizassem as correções 
necessárias e o resultado foi a diminuição drástica de ações dessa área. Como somos um país movido a 
impostos, taxas e contribuições, hoje temos uma grande demanda na área Tributária.   

4-) Devido a atual pandemia do novo Coronavirus, que dica você dá para as empresas se precaverem, se 
resguardarem, no âmbito jurídico?
A pandemia ocasionou o fechamento de todos os fóruns e tribunais, fato que privilegia a vida mas será um 
caos para muitos advogados. Todavia, o empresário além de ter o cuidado com a vida, posto que há diversos 
colaboradores que lhe auxiliam na empresa, vai precisar se reinventar para sair da recessão, que paira sobre 
todos nós.

CONSUMIDOR TEM DIREITO A CANCELAR PASSAGEM
AÉREA DEVIDO AO NOVO CORONAVÍRUS

A TECNOLOGIA NOS MANTÉM PRÓXIMOS NESTE MOMENTO

Como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus, Alvares Advogados passou atuar na modalidade 
Home Office. A medida segue as orientações do Ministério da Saúde e tem como objetivo preservar o bem-estar 
da nossa equipe, clientes e amigos. Nossos contatos:

Núcleo Operacional:
Dr. Alonso S. Alvares
(11) 99960-7039 / 7883-2910
E-mail: alonsoalvares@alvaresadvogados.com.br

Gestora: Dra. Gisele Olivier
(11) 98769-0315
E-mail: gisele@alvaresadvogados.com.br

Núcleo do Direito do Trabalho
trabalhista@alvaresadvogados.com.br
Coordenadora: Dra. Flávia Santana de Oliveira
(11) 98769-0342
flavia@alvaresadvogados.com.br

Núcleo do Direito Tributário/Penal
tributario@alvaresadvogados.com.br
Coordenador: Dr. Ricardo Siguematu Santos
(11) 95552-1176
ricardo@alvaresadvogados.com.br

Coordenador Penal: Dr. Renato Novaes Nogueira
Telefone Celular: (11) 98769-0315
E-mail: renato@alvaresadvogados.com.br

Núcleo do Direito Empresarial
civel@alvaresadvogados.com.br
Coordenadora: Dra. Carolina Zenatti De Oliveira
(11) 98769-0426
E-mail: carolina@alvaresadvogados.com.br

Consultoria: Eduardo Brigante
(11) 96195-8133
suporte@alvaresadvogados.com.br

Administrativo: Tatiana Ramos Benevides
tatiana@alvaresadvogados.com.br
(11) 98769-0480

Medida provisória pode trazer benefícios paraempregados e empregadores

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

No Mês da Mulher, a Alvares Advogados homenageia seu time feminino, que atua com tanta 
competência em diferentes frentes de trabalho no Escritório. No dia delas - 8 de março - uma 

pausa durante o expediente para comemorar e registrar o momento.
Parabéns a estas profissionais que tanto contribuem para o sucesso de toda a equipe!

Em 2019, o Brasil registou mais de um milhão de 
processos de violência doméstica e 5,1 mil 
processos de feminicídio (quando a motivação do 
crime é o menosprezo ou a discriminação à 
condição de sexo feminino da vítima) em trâmite 
na justiça. 

Por isso:
Aos primeiros sinais de agressões físicas ou 
verbais, as vítimas devem acionar 180 - Central de 
Atendimento à Mulher em Situação de Violência - 
que recebe denúncias e as orientam. 

NOVOS ASPECTOS DA LEI MARIA DA 
PENHA

Desde o seu nascimento ela vem sofrendo 
constantes modificações, mas algumas mais 
recentes merecem destaque:

Lei 13.715/2018
Instituiu, como uma das consequências da 
condenação pela prática de crimes previstos nessa 

Lei, a perda do poder familiar por parte do 
agressor, ou seja, a extinção do vínculo de 
parentesco de forma definitiva, auxiliando no 
distanciamento do agressor da vítima e demais membros do núcleo familiar. 

Lei 13.827/2019
Desburocratizou a aplicação de medidas protetivas 
de urgência em favor da mulher, passando a 
permitir a fixação pelo delegado de polícia ou pelo 
próprio policial, dispensando-se a atuação do juiz 
em locais onde não existam varas especializadas 
em violência doméstica. 

Lei 13.882/19
Garantiu à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar a prioridade para matricular 
ou transferir seus dependentes para instituição de 
ensino mais próximas de seu domicílio, mediante a 
simples apresentação de documentos que 
comprovem o registro da ocorrência ou a 
existência de processo de violência doméstica.


