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Depois de apresentar sua nova casa (a sede própria na região central de Guarulhos-SP), 
a Alvares Advogados comunica sua nova identidade visual: mais dinâmica e moderna, 
porém alinhada à tradicional confiabilidade dos serviços prestados ao longo dos mais de 40 
anos de história.

A letra “A”, que compõe as duas palavras da marca, ganhou destaque no logotipo do 
Escritório em conjunto com a balança, símbolo da Advocacia e que significa igualdade e 
equilíbrio. Já a tradição profissional está representada nas novas cores escolhidas. Juntos, 
estes elementos reforçam o propósito institucional da empresa.

A partir de agora, os clientes, amigos e parceiros já podem conferir no site, nas redes 
sociais e no Informativo Eletrônico “Direito em Pauta” a nova identidade Visual da 
Alvares Advogados. 

Em maio, o escritório deu início ao processo de modernização e transferiu suas 
atividades para a sede própria, planejada para ser totalmente digital, além de mais ampla e 
confortável para o atendimento presencial.  

Dando sequência à nossa série de entrevistas, dessa vez o 
bate-papo é com o coordenador do Núcleo de Direito 
Tributário da Alvares Advogados, Dr. Ricardo Siguematu 
Santos. Confira!

Direito em Pauta: De que forma a consultoria tributária pode auxiliar as empresas na 
prevenção de problemas ligados a impostos, tarifas e outros encargos corporativos?

Dr. Ricardo Siguematu: A consultoria tributária é um instrumento a favor dos 
contribuintes, que ajuda na tomada de decisões sobre atos relacionados à atividade 
empresarial, bem como na vida civil, que pode ensejar obrigações de natureza tributária. 
Assim, o contribuinte pode prever eventuais consequências, bem como adequar atos que 
possibilitem a incidência de algum tributo e evitar a atuação do fisco na aplicação de 
multas ou exigências de tributos indevidos. A legislação tributária é complexa e sofre 
alterações constantemente, além disso, o assunto pode gerar divergências de entendimento 
entre autoridades administrativas e o poder judiciário. Portanto, a consultoria tributária é 
um serviço essencial ao empresário na gestão de sua atividade, seja para fins preventivos 
como para o crescimento de sua empresa.
 
Direito em Pauta: Quais são as dúvidas e impasses mais comuns enfrentados pelas 
empresas no âmbito do Direito Tributário? E como ajudá-las?

Dr. Ricardo Siguematu: Em geral as dúvidas mais comuns estão relacionadas à 
interpretação de alguma mudança na lei tributária ou posições da Fazenda Pública e do 
Poder Judiciário que podem acarretar consequências sobre a atividade empresarial. 
Infelizmente não há muito o que ser feito após a atuação do fisco, por isso, é necessário que 
o contribuinte tenha uma posição preventiva para minimizar possíveis impactos 
financeiros. E a consultoria tributária está aí justamente pra isso.
 
Direito em Pauta: Como a Alvares Advogados se diferencia no que diz respeito a esse 
tipo de atendimento?

Dr. Ricardo Siguematu: Nosso atendimento é voltado às necessidades do cliente, 
mediante avaliação dos riscos e benefícios aos quais ele estará sujeito. Importante frisar 
que o Escritório é composto por núcleos específicos de profissionais especializados em 
cada área do ramo empresarial. Desta forma, o cliente terá ciência dos fatos de forma 
detalhada a fim de tomar decisões que poderão impactar sua relação com o fisco. Além 
disso, priorizamos a comunicação constante com nossos clientes por meio de diversos 
canais disponíveis e temos uma estrutura moderna para atendê-los de forma presencial, 
virtual ou em domicílio quando solicitado.
    
Direito em Pauta: Que tipo de cuidados você sugere ao empresariado perante o atual 
cenário econômico e social causado pela pandemia da Covid-19?  

Dr. Ricardo Siguematu: Os governos adotaram planos econômicos para minimizar os 
impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19, no entanto, esses planos são 
insuficientes. Por exemplo, moratória somente prorroga o pagamento do tributo e em 
certas atividades empresariais não haverá qualquer eficácia, pois a queda brusca de receitas 
das empresas acarreta também o pagamento menor de tributo. No caso da prorrogação dos 
vencimentos de parcelamentos, esta irá apenas acumular o saldo devedor no segundo 
semestre mediante exigência de duas parcelas no mesmo mês. Sendo assim, os empresários 
devem recuperar impostos pagos indevidamente. Outro ponto é que o Supremo Tribunal 
Federal consolidou o entendimento que o ICMS não deve compor a base de cálculo das 
contribuições do PIS e da COFINS. Contudo, o Ministério da Economia não reconhece a 
decisão e vem exigindo a incidência normalmente, e muitos contribuintes não ingressaram 
com ação judicial para cessar essa cobrança indevida. Além disso, diversas verbas 
indenizatórias são incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, fato que 
tem sido afastado pelo Poder Judiciário quando o contribuinte ingressa com a ação judicial.

O provérbio latino "dormientibus non succurit jus" – ‘O Direito não socorre aos que 
dormem’ - atualmente deve ser observado com rigor pelo empresariado, pois as atuações 
do Governo são ineficazes e apenas voltadas para alguns setores da economia. Nesse 
momento, é importante que o empresariado não fique omisso e aja para reduzir sua carga 
tributária, bem como reaver o que foi pago indevidamente.
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ALVARES ADVOGADOS DE “CARA NOVA”

É FAKE!
CUIDADO COM O CONTEÚDO QUE VOCÊ COMPARTILHA

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

Os aplicativos de mensagens são ferramentas cada vez mais usadas no mundo 
corporativo como forma de agilizar e tornar mais próxima a comunicação interna nas 
empresas. Além da questão ética sobre quando e como utilizar estes recursos, há também 
questões legais sobre a responsabilidade do que foi compartilhado, principalmente no que 
diz respeito à fonte e à veracidade da informação veiculada.

Apesar do Brasil ainda não possuir legislação específica para quem produza ou 
compartilhe as chamadas fake news, o responsável pela veiculação pode ser legalmente 
responsabilizado civil e criminalmente.

Se uma pessoa sentir que sua reputação foi prejudicada por causa de uma notícia falsa, 
ela pode recorrer à Justiça e solicitar autorização judicial para que o conteúdo seja 
removido da Internet e pedir indenização pelos danos sofridos. Na esfera criminal, ele 
ainda está sujeito a responder por injúria, calúnia ou difamação.

Segundo o coordenador do Núcleo do Direito Penal da Alvares Advogados, Renato 
Novais, a pena para o crime de calúnia varia de seis meses a dois anos de detenção. Já o de 
difamação vai de três meses a um ano e o de injúria de um a seis meses. “Todas as penas 
são de detenção, ou seja, não admitem o início do cumprimento no regime fechado, sendo 
que o juiz pode determinar a substituição ou acrescentar a pena de multa”, explica.

O coordenador destaca também o artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, que trata 
sobre quem provoca pânico ou tumulto anunciando desastre ou perigo inexistente. A pena 
prevista vai de 15 dias a seis meses também de detenção ou multa.

Previna-se contra as Fake News!
- Certifique-se sobre a fonte: é conhecida, confiável?
- O assunto está sendo divulgado também por outros canais?
- Todos os lados envolvidos foram ouvidos?
- Se tiver dúvida, não compartilhe!


