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Quem somos
Arena Alvarez Advogados, fundado em 1994, em São Paulo, atua nas
áreas de seguros e resseguros; direito aeronáutico (responsabilidade
civil perante terceiros, contratos de compra/venda, financiamento
de aeronaves, reintegração de posse, regulatório e aeroportuário),
recuperação de crédito nacional, internacional e demais questões
relacionadas a seguro de crédito a exportação, responsabilidade civil de
diretores e administradores de empresas (D&O), comércio internacional,
sinistros relacionados a transporte marítimo, de valores (cash in transit),
ferroviário e rodoviário, direito imobiliário, energia, societário, direito
do trabalho, arbitragem e mediação.
O escritório é responsável pela defesa e liquidação de ações judiciais
relacionadas a acidentes envolvendo passageiros e familiares de
vítimas, reclamações por perda ou danos à carga ou bagagem, ações de
subrogação (ressarcimento) em nome dos seguradores, resseguradores
e outros relevantes processos envolvendo empresas de transporte em
geral, seguro de crédito e grandes organizações dos mais variados
segmentos do mercado.
Em sua larga experiência na área internacional, Arena Alvarez Advogados
conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados e
especializados no atendimento do cliente nacional e estrangeiro, no
Brasil e no exterior.
Sediado na cidade de São Paulo, Arena Alvarez Advogados possui
escritórios na Capital e na cidade de Bauru, região central do estado.
Arena Alvarez Advogados foi fundado por Luiz Eduardo Arena Alvarez,
ex-diretor do escritório britânico Clyde & Co Consultores S/C Ltda. É um
dos idealizadores da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), sendo
membro de seu Conselho. É membro da International Bar Association.
Possui licença de piloto privado.
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Áreas de Atuação
Direito Aeronáutico
Responsabilidade civil perante terceiros, leasing, compra e venda,
financiamentos, reintegração de posse, regulatório e aeroportuário.
Direito Marítimo e Transporte em Geral
Sinistros relacionados a danos à carga, salvamento (salvage),
colisões, demurrage, poluição e disputas decorrentes de contratos de
afretamento. Representa interesses de seguradores, resseguradores
e P&I Clubs.
Demais questões relacionadas à transporte rodoviário e ferroviário,
incluindo ações de subrogação e responsabilidade civil.
Seguro de Crédito a Exportação/ Recuperação de crédito
O escritório realiza cobrança amigável e judicial, no Brasil e no
exterior, após uma ampla pesquisa da situação patrimonial e
creditícia do devedor.
Atua na revisão e desenvolvimento de apólices de seguro de crédito,
bem como assessora clientes em questões relacionadas à cobertura,
condições gerais e especiais das apólices.
Direito do Comércio Internacional
Contratos de compra e venda de mercadorias, distribuição,
representação comercial, arbitragem e mediação.
Utilização de instrumentos de defesa comercial como antidumping,
salvaguardas e medidas compensatórias.
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Áreas de Atuação
Seguros e Resseguros
Foco na minimização dos prejuízos, seja defendendo os interesses
das seguradoras e resseguradoras, contra seus segurados e terceiros,
ou defendendo o segurado em face de ações ajuizadas por terceiros,
bem como o ressarcimento dos valores despendidos na indenização
subrogados em favor do segurador. Empenha-se na celebração de
acordos e no acompanhamento do pagamento de indenizações
para evitar ações contra o segurado.
Revisão e desenvolvimento de apólices de seguro e resseguro,
inclusive de matérias relacionadas à responsabilidade civil dos
administradores de empresas (Directors & Officers Liability).
Direito do Trabalho
O escritório atua sob a coordenação da Dra. Marina Léfèvre de
Medeiros, advogada formada em 1991 pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo -USP, com master em Direito Comparado
pela University of Miami, nas seguintes áreas:
Contencioso judicial, em dissídios individuais, coletivos e sindicais;
defesas em processos administrativos de autos de infração e em
inquéritos administrativos.
Na esfera preventiva, realização de auditoria, análise dos
procedimentos internos da empresa e fixação de diretrizes com vistas
a evitar questionamentos dos órgãos fiscalizadores, sindicatos, MTE
e Ministério Público do Trabalho (MPT).
Negociações coletivas com sindicato de classe.
Direito Societário e Investimentos
Constituição de empresas, aquisições, incorportações e fusões,
registro de investimento estrangeiro no Brasil e investimentos
brasileiros no exterior.
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Abrangência
Além de seus escritórios no estado de São Paulo, na Capital e na cidade
de Bauru, Arena Alvarez Advogados ainda atua em parceria com
escritórios correspondentes em todo o território nacional e em todos
os 5 continentes.
Possui logística favorável à manutenção da qualidade do atendimento
e excelência dos serviços prestados.
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Contato
São Paulo
Rua Oscar Freire, 379 - 18º andar
São Paulo-SP - Brasil - CEP: 01426-001
Tel.: +55 11 3082-2521
Fax: +55 11 3061-3515
E-mail: luizeduardo@arenaalvarez.com.br
Bauru
Av. Getúlio Vargas, 21-51 (ao lado da Justiça Federal) - 5º andar
Bauru-SP - Brasil - CEP: 17017-383
Tel.: +55 14 3202 9664
Fax: + 55 14 3202.9653
E-mail: luizeduardo@arenaalvarez.com.br
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