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Muitos de vocês já devem estar sabendo que o STF
(Supremo Tribunal Federal) se pronunciou sobre esse
assunto acerca do salário-maternidade. A cota patronal já é
considerada inconstitucional pela maioria do plenário.
E o motivo é que o STF considera que a parcela não é
contraprestação ao trabalho e, portanto, não pode compor
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a base de cálculo. Ou seja, não se trata do desconto da
segurada (funcionária), mas sim ao que se refere à parte da
empresa (empregadora). Vamos entender melhor essa
situação na qual o STF declarou que não incide INSS sobre
salário-maternidade?
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Calcula-se, a princípio, que o impacto será de,
aproximadamente, R$ 1,3 bilhão nos cofres públicos por
ano. E existe a possibilidade de ressarcimento dos últimos
cinco anos.
Isso porque, ao decidir que o cálculo do INSS sobre o
salário-maternidade é inconstitucional o STF também
a rma que esse pagamento é indevido desde sempre!
Portanto, o empregador (empresa) pode, sim, ter direito de
pedir e volta todos os valores que pagou a mais, ou seja, o
ressarcimento referente aos últimos cinco anos, o que
poderia gerar impacto negativo nos cofres públicos no valor
de R$ 6,5 bilhões!!
Diante do risco de um prejuízo tão alto como este, a União
pode – e, provavelmente, é o que fará – pedir a “Modulação
dos Efeitos” que nada mais é do que pedir ao STF para que
se pronuncie sobre a partir de quando valerá a decisão.

Mas para que a “Modulação dos Efeitos” possa ser solicitada
pela União é preciso aguardar a publicação do Acórdão (que
é o resumo de tudo o que foi decidido pelo STF acerca dos
cálculos de INSS sobre salário-maternidade).
Com o Acórdão publicado, a União pode ingressar na Justiça
apresentando Embargo de Declaração e um dos tipos desse
embargo é, justamente, a “Modulação dos Efeitos”.


/

Na qual, obviamente, a União irá pedir para que a decisão
do STF passe a valer somente a partir de agora e não tenha
efeitos retroativos evitando, assim, que haja a devolução de
dinheiro e o comprometimento de todo o orçamento da
União.
Continue atento, porque aqui, no nosso blog, você encontra
os mais diversos assuntos ligados à área trabalhista,
contábil, de Recursos Humanos e de Saúde e Segurança do
Trabalho.
E para você ter mais informações detalhadas sobre a
contribuição patronal sobre salário-maternidade basta
conferir a Live sobre esse assunto clicando aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=4IARsQXfJpQ).
Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os
cursos online que já temos disponíveis!
E se você não quer perder nenhuma novidade da área,
que ligado também nas nossas redes sociais, pois sempre
trazemos informações recentes sobre o que está
acontecendo neste período de calamidade pública no nosso
país. Siga-nos no Facebook (https://ptbr.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se
inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPC
ZpDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD).
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