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INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
O SALÁRIO MATERNIDADE É INCONSTITUCIONAL
O Supremo Tribunal Federal consolidou no último dia 4 de agosto, o entendimento
sobre a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade. O referido entendimento foi julgado sob a
sistemática da repercussão geral e, consequentemente, deverá ser observado por todas as
instâncias judiciais inferiores.
Apesar da decisão proferida pelo STF se referir apenas a contribuição patronal, é certo
que o mesmo entendimento deve ser aplicado sobre as contribuições destinadas a terceiros,
ora salário educação, INCRA, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, entre outros.
A decisão é uma vitória do contribuinte e principalmente da mulher, a qual acaba sendo
discriminada no mercado de trabalho em razão da maternidade, questão destacado pelo
Ministro Roberto Barroso em seu voto.
Contudo, a Receita Federal apresentou uma nota (https://cutt.ly/mfsBlZX) informando
que, enquanto não houver a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
decisão proferida pelo STF será aplicada somente para as partes do processo.
Para o coordenador do Núcleo do Direito Tributário da Alvares Advogados, Ricardo
Siguematu, a conduta da RF é protelatória, pois certamente a Procuradoria da Fazenda
Nacional vai apresentar recursos, ou requerer a modulação dos efeitos da decisão.
“Portanto, não resta outra alternativa para o contribuinte se não ingressar com ação judicial
para cessar a cobrança ilegal e arbitrária exigida pela Receita Federal. Assim poderá haver
redução significativa de encargos sobre a folha de pagamento, o que é de extrema
importância principalmente nesse momento em que o País vive, sentindo os efeitos
negativos na economia por conta da pandemia do novo coronavírus”, orienta o advogado.

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

A entrevista desta edição é especial, e não por acaso. Agosto
– MÊS DOS PAIS – foi o período escolhido para um
bate-papo com o precursor da Alvares Advogados, o
advogado emérito Dr. Lineu Alvares. Desde 2006, ele
entregou seu legado ao filho Dr. Alonso Santos Alvares,
que hoje atende todos os segmentos do Direito de forma
completa e especializada. Confira!
Direito em Pauta: Qual foi a sua maior motivação ao ingressar na área do Direito?
Dr. Lineu Alvares: Ainda muito jovem, iniciei minha carreira como office boy em um
escritório de advocacia, no qual eu percebi que poderia buscar a justiça aos menos
favorecidos.
Direito em Pauta: Sua carreira teve início há mais de 40 anos. O que mudou de lá pra cá
e como o senhor enxerga toda a evolução que vem ocorrendo na área?
Dr. Lineu Alvares: Nesses 40 anos a justiça mudou muito, acredito que para melhor. O
processo eletrônico trouxe muitas facilidades já que, em apenas um clique, o processo está
em nossas mãos. Além de nos permitir trabalhar de forma ainda mais transparente, pois o
cliente pode seguir o processo em tempo real junto ao site do Tribunal de Justiça. O
processo digital permitiu nessa pandemia que todos os advogados trabalhassem em suas
residências, de forma segura, sem qualquer prejuízo ao andamento do processo.
Direito em Pauta: De que maneira o senhor avalia a aplicação das novas tecnologias
jurídicas da Alvares Advogados para o atendimento aos clientes?
Dr. Lineu Alvares: Foi um avanço que transformou a advocacia morosa. A era digital
trouxe ferramentas para tornar a justiça mais célere e ágil.
Direito em Pauta: Que dicas e orientações o senhor daria aos jovens que estão iniciando
a carreira jurídica?
Dr. Lineu Alvares: Estudem diariamente, lutem por uma justiça limpa, justa e solidária.
Direito em Pauta: Quando o senhor olha para trás e vê toda trajetória construída a
partir da fundação da Alvares Advogados, agora sob o comando da segunda geração da
família, qual sentimento lhe ocorre e qual a importância de construir essa história
sedimentada nessa tradição familiar?
Dr. Lineu Alvares: Passar esse legado ao meu filho me traz sentimento de satisfação e
dever cumprido, como pai e advogado. E pretendo ver meus netos darem continuidade a
esse legado.

DIA DO ADVOGADO
ALVARES ADVOGADOS

A Alvares Advogados celebrou neste dia,
a importância do trabalho do advogado e
sua relevante contribuição para a sociedade.
Uma homenagem a toda equipe, parceiros e
colegas de profissão!

uma insegurança jurídica muito grande,
onde o entendimento de um pode destoar
por completo dos demais. Com uma boa
avaliação e adequações contratuais,
torna-se possível cláusulas claras e sem
margem a duplas, triplas ou até mais
interpretações.

O empresariado deve estar atento à
importância da orientação jurídica,
principalmente em tempos de pandemia. É
o que ressalta Marcelo Pinheiro,
sócio-diretor da NIPBR. Confira!
1-) Quais os benefícios para os negócios
de uma firma, no que diz respeito ao
acesso à informação e orientação,
quando ela estabelece parceiras com
empresas especializadas em outras áreas,
como a do Direito?
Entendemos que um bom escritório de
Direito é de suma importância na
condução de negociações, avaliações de
contratos, avaliações de riscos, entre
outros, pelo simples fato de que vivemos

2-) Estamos atravessando um momento
difícil, inclusive para o empresariado.
Você acha que, por conta disso, o devido
esclarecimento tributário, por exemplo,
pode contribuir em algumas tomadas de
decisão de uma empresa?
Vivemos um momento nunca vivido antes,
em que empresas estão se reinventando
diariamente. No quesito tributário, outro
dilema de nosso país, uma consultoria
com profundos conhecimentos trazem
uma vantagem sem precedentes a qualquer
empresa, a qual se reflete diretamente em
redução de custos, economia.
3-) De que maneira estar atento à parte
legal da empresa pode auxiliar e se
tornar um fator decisivo nesse momento
de pandemia?
Eu diria que as mudanças das
necessidades de nossos consumidores,
além do respeito a eles.
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