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Desde o início do mês de maio, a Alvares Advogados passou a atender seus clientes, 
amigos e parceiros em novo endereço. Localizada na Vila Moreira, região central de 
Guarulhos (SP), a sede própria foi planejada para ser totalmente digital e oferecer espaço 
amplo para atendimento aos visitantes.

São cerca de 160 metros quadrados distribuídos entre escritórios, sala de reunião, 
recepção e demais áreas administrativas. Lembrando que neste momento de pandemia, a 
equipe toda segue as recomendações sanitárias e de distanciamento para realizar os 
atendimentos presenciais.

Este foi mais um importante marco na história do Escritório que há mais de 40 anos 
trabalha com fidelidade às leis e aos princípios legais. E as novidades não param por aí! Em 
breve o lançamento de nossa nova identidade visual, mais moderna e dinâmica como 
nossos serviços prestados.

Anote nosso novo endereço: Rua Silvestre de Vasconcelos Calmon, 51, Conj. 
1209/1212, Vila Moreira, Guarulhos (SP).

O Brasil e o mundo vivem hoje uma crise na saúde e na 
economia. Por força de medidas sanitárias para 
preservação da vida, muitos comércios e outros 
segmentos empresariais interromperam suas atividades e 
o impacto disto no fluxo financeiro foi inevitável.

A seguir, o gestor da Alvares Advogados - Dr. Alonso 
Alvares - explica como uma consultoria jurídica atenta 
às mudanças e às alternativas disponíveis pode ajudar o 
empresário a enfrentar e sobreviver a este momento.

Direito em Pauta: Do ponto de vista cível, como a 
Alvares Advogados tem auxiliado as empresas a 
manterem suas atividades frente à atual crise? 

Dr. Alonso Alvares: Estamos orientando e analisando as possibilidades de novas 
negociações nos contratos cíveis, como contratos com fornecedores e os de aluguel, 
indicando aos clientes alternativas e soluções para negociação.  Além disto, orientamos 
como uma outra alternativa possível, uma eventual ação judicial com base em precedentes 
e decisões atuais. 

Direito em Pauta: As questões trabalhistas também têm preocupado o empresariado e 
desde o início da pandemia muitas alterações legais foram anunciadas. Como a 
consultoria jurídica da Alvares Advogados tem ajudado seus clientes nesta área do 
Direito do Trabalho?
Dr. Alonso Alvares: Foram feitas diversas modificações e mudanças pelas Medidas 
Provisórias elencadas pelo Governo Federal para que as empresas pudessem se adequar à 
questão da Pandemia. A partir daí, criamos, indicamos e realizamos diversas metodologias 
para possibilitar a continuidade dos contratos de trabalho de acordo com estas 
determinações. Desta forma conseguimos auxiliar nossos clientes tanto na preservação dos 
empregos como também a usufruírem dos benefícios trazidos por estas Medidas 
Provisórias e demais providências necessárias.

Direito em Pauta: Outra grande preocupação é a questão tributária. Quais medidas 
jurídicas podem impactar positivamente no futuro financeiro da empresa?
Dr. Alonso Alvares: No aspecto do Direito Tributário, estamos ajuizando medidas visando 
a postergação do pagamento de impostos. Orientamos também aqueles clientes que nunca 
adotaram nenhuma medida judicial decorrente às teses jurídicas consolidadas, que utilizem 
neste momento a Recuperação de Crédito e busquem a nós advogados, para que 
possamos orientá-los quanto às alternativas pra auxiliar o fluxo financeiro.
Vivemos atualmente um estado de exceção e nada mais importante que o empresário tenha 
uma consultoria jurídica capaz e eficiente que o atenda em todas as suas necessidades e - 
em especial - neste momento.
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As audiências e julgamentos telepresenciais têm sido aplicados pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho de todo o Brasil desde o dia 11 de maio. A novidade acontece por 
meio de uma Plataforma Emergencial de Videoconferência (Cisco Webex Meetings) - 
utilizada em computadores e smartphones -, disponibilizada pelo CNJ - Conselho Nacional 
de Justiça.   

As audiências acontecem com a presença das partes (empregado, 
empregador e seus advogados) para tratar de acordos e das 

perícias necessárias, sem a presença virtual das testemunhas.

O TRT da 2ª Região de São Paulo produziu um 
informativo para as partes e advogados em relação ao 
acesso às audiências e sessões virtuais nessa plataforma. 

Também foi disponibilizado no canal do TRT-2 no YouTube 
um vídeo com a simulação de uma sessão de julgamento da 2ª 

Turma (2ª instância). 

De acordo com a advogada Flávia Santana, coordenadora do Núcleo do Direito do 
Trabalho da Alvares Advogados, por conta de tantas demissões em razão da Covid-19, o 
volume de ações judiciais trabalhistas deve aumentar consideravelmente, durante e após o 
período de pandemia. 

Por esse motivo, empresas e empresários devem ficar atentos, já que as Medidas 
Provisórias editadas deixaram de regulamentar uma série de questões necessárias aos 
contratos de trabalho. “E cada uma dessas empresas está aplicando essas questões da forma 
que lhe parece mais razoável, o que vai gerar diversos questionamentos e processos”, 
afirmou a advogada.

ATENÇÃO

Com a suspensão dos atendimentos 
presenciais e, consequentemente, 
das audiências nos fóruns de 
São Paulo até 31 de maio, existe a 
preferência por medidas 
extrajudiciais e acordos, devendo 
as partes sempre consultar um 
advogado para garantir a 
manutenção de seus direitos. 


