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ATENÇÃO EMPRESÁRIO!
O QUE MUDA NO CENÁRIO JURÍDICO EM 2021
Tributação de ICMS hortifrutigranjeiros
A partir de 15 de janeiro, mercadorias hortifrutigranjeiras comercializadas em estado
natural destinadas a consumidores finais passaram a ser tributadas no Estado de São Paulo.
Por isso, os contribuintes deverão se readequar sob pena de serem autuados
administrativamente. O recolhimento será estendido a empresas optantes do Simples
Nacional e o valor do imposto será apurado de acordo com a carga fiscal tributária;
Redução de encargo previdenciário
Os empresários vão começar 2021 com redução dos encargos previdenciários em razão
da exclusão do salário maternidade da base de cálculo da contribuição patronal e de
terceiros pelo próprio sistema do E-social. A nota técnica pode ser aplicada para a
competência de novembro, contudo, se a empresa não aplicou certamente será beneficiada
na competência de dezembro, a qual é informada em janeiro de 2021 para o fisco.
Reflexos da pandemia em contratos
Fiquem atentos à nova realidade e aos impactos de possível nova onda da Covid-19 no
próximo ano. Por isso, é importante a inclusão de termos contratuais que prevejam como
ficará a relação entre os contratantes, em caso de o objeto contratado ser afetado por novas
normas de distanciamento e possíveis impedimentos à continuidade contratual;
Auxílio jurídico
Optem por contratar apenas serviços essenciais, por conta de incertezas sobre o
panorama do próximo ano e busquem auxílio jurídico sempre que se tratar de contratos
importantes e/ou de longo prazo, a fim de confirmar a inclusão de termos que incluam
efeitos da pandemia e aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
Medidas restritivas
Comerciantes! Mantenham-se atualizados quanto às medidas restritivas específicas em
seu município sobre funcionamento, práticas de segurança e distanciamento;
Relações trabalhistas e a LGPD
A LGPD trata sobre o respeito à privacidade, à inviolabilidade da intimidade, da honra
e da imagem, uma vez que o empregador armazena dados do trabalhador necessários para
o cumprimento das obrigações legais e regulatórias do próprio contrato de trabalho e
muitas vezes tem acesso a informações relacionadas com a origem racial, opinião política,
saúde e opção sexual do trabalhador. A adequação à LGPD exigirá que as empresas façam
mapeamento de fluxo de dados, realizem as alterações contratuais necessárias e treinem
seus empregados de acordo com uma política de privacidade que a partir de agora passa a
ser obrigatória;
Saúde do colaborador
Mesmo com a aprovação de vacinas, é possível que ainda decorra uma média de 1 a 2
anos para que toda a população brasileira seja imunizada, o que desde já exige dos
empregadores a adoção de medidas para proteger seus colaboradores, além de
treinamentos, orientações e apoio para evitar o contágio e a transmissão do novo
coronavírus;
Formato de trabalho
A adoção de novas formas de trabalho exige dos empresários um planejamento
estratégico, que serve para avaliar qual formato é o ideal para cada segmento: ambiente
físico presencial, remoto ou híbrido.
Em casos de ambientes remotos e híbridos, as empresas devem introduzir práticas de
integração com os colegas e de comunicação, horários flexíveis, estabelecer metas claras e
objetivas, além de ferramentas de trabalho mais efetivas, como acompanhamento com
softwares de gestão, aproximação do trabalho dos times à visão dos líderes e não deixar os
feedbacks a cargo da informalidade.

RECESSO E PLANTÃO DE FIM DE ANO
A Alvares Advogados entrará em recesso a partir de 21 de dezembro, retomando suas
atividades em 4 de janeiro. Para quem precisar nos contatar, nossas equipes estarão de
plantão pelos seguintes e-mails e telefones:
> Núcleo Operacional: Dr. Alonso S. Alvares
(11) 99960-7039 - alonsoalvares@alvaresadvogados.com.br
> Gestora: Dra. Gisele Olivier (11) 98769-0315
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
> Núcleo do Direito Penal
Coordenador: Dr. Renato Novaes Nogueira
(11) 98769-0315 - renato@alvaresadvogados.com.br
> Núcleo do Direito Empresarial
civel@alvaresadvogados.com.br
Coordenadora: Dra. Carolina Zenatti De Oliveira
(11) 98769-0426 - carolina@alvaresadvogados.com.br
> Consultoria: Eduardo Brigante
(11) 96195-8133 - suporte@alvaresadvogados.com.br
> Administrativo: Tatiana Ramos Benevides
(11) 98769-0480 - tatiana@alvaresadvogados.com.br

RETROSPECTIVA 2020:
ANO DE CONQUISTAS PARA A ALVARES ADVOGADOS
Apesar dos desafios e dificuldades trazidos pela pandemia da Covid-19, esse foi um ano
de muitas realizações para a Alvares Advogados.
Comunicação
Iniciamos 2020 investindo em um novo canal de
comunicação com clientes, parceiros e amigos por
meio da Newsletter “Direito em Pauta”. O
informativo mensal foi criado para servir como fonte
de informação e orientação jurídica, levando aos
leitores um resumo das principais notícias da área de
forma clara e didática.
Sede própria
Em maio, passamos a atender em novo endereço, na
Vila Moreira, região central de Guarulhos. Nosso
espaço conta com cerca de 160 metros quadrados
distribuídos entre escritórios, sala de reunião,
recepção e demais áreas administrativas.
100% Digital
Passamos a ser um escritório totalmente
automatizado a partir do investimento em novas
tecnologias jurídicas. O atendimento aos clientes
ficou ainda mais ágil, os processos menos
burocráticos e ecologicamente corretos, já que os
softwares jurídicos substituem a utilização dos
papeis.
Identidade Visual
Mais dinâmica e moderna, porém alinhada à
tradicional confiabilidade dos serviços prestados,
nossa nova identidade visual ganhou destaque no
logotipo, com a junção da letra A e a balança,
símbolo da advocacia e que significa igualdade e
equilíbrio. Já a tradição profissional está
representada nas novas cores escolhidas. Juntos,
estes elementos reforçaram o propósito institucional
da empresa.
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