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M E M O R A N D O   AOS   C L I E N T E S 
 

 
 
PRESIDENTA DA REPÚBLICA REFORÇA ARGUMENTOS A 
FAVOR DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL DESTINADA AO FGTS NOS CASOS DE DEMISSÃO 
SEM JUSTA CAUSA Data 29/07/2013 

 
Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 
200/2012, de iniciativa do Senado, que previa a extinção da Contribuição Social 
destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidente sobre as 
demissões sem justa causa, criada pela Lei Complementar nº 110/20011. O Projeto 
previa que a cobrança ocorreria apenas até junho de 2013.  
 
Contudo, no último dia 25, a Presidenta Dilma Rousseff vetou o referido Projeto, ao 
argumento de que ele seria contrário ao interesse público porque reduziria em R$ 3 
bilhões por ano a receita do FGTS. Na Mensagem de veto publicada no Diário Oficial 
da União, a Presidenta justificou que a sanção ao projeto "levaria à redução de 
investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas de 
infraestrutura, notadamente naquelas realizadas por meio do Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Particularmente, a medida 
impactaria fortemente o desenvolvimento do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujos 
beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas do FGTS". 
 
Com este veto, entendemos que os argumentos pela inconstitucionalidade dessa 
Contribuição Social ficam ainda mais evidentes, pois as razões do veto deixam claro 
que a finalidade atual da Contribuição Social está distorcida daquela que motivou a 
criação do tributo em tela, que era a obtenção de recursos para o FTGS realizar os 
pagamentos decorrentes da correção monetária das contas.  
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 A Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, instituiu a Contribuição Social incidente nos casos 

de demissões de empregados sem justa causa, devida pelo empregador e calculada à alíquota de 10% 
sobre a totalidade dos “depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas 
vinculadas”. 
Como se sabe, referida Contribuição foi criada para fazer frente à necessidade do FGTS recompor os 
expurgos inflacionários, decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor I, das contas vinculadas no 
período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e no mês de abril de 1990, por força da 
decisão do Supremo Tribunal Federal. 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Está patente o esgotamento da finalidade que justificara a criação da Contribuição 
Social, considerando que os recursos estão utilizados para outra destinação 
(financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida). Contudo, as Contribuições 
Sociais são tributos cuja validade depende da finalidade legal e constitucionalmente 
estabelecida e, uma vez exaurida tal finalidade, cessa a base constitucional da própria 
contribuição.  
 
Embora se reconheça a importância do Programa Minha Casa, Minha Vida para as 
classes menos favorecidas da sociedade, o fato é que se trata de uma Contribuição 
Social, tributo que está vinculado à finalidade para o qual foi criado, não podendo, sem 
ofender ao princípio da estrita legalidade, ser utilizado para atender a quaisquer 
interesses governamentais momentâneos como se fosse um imposto, que, como se 
sabe, é por natureza desvinculado de qualquer atividade do Estado 
 
Assim, em face do exposto, somos da opinião de que a tese da inconstitucionalidade 
da Contribuição da LC 110/01 ficou reforçada após o Congresso Nacional ter aprovado 
o PLP n. 200/2012, prevendo a extinção do tributo, e com o veto da Presidenta Dilma 
reconhecendo o uso dos recursos para finalidade diversa, razão pela qual sugerimos o 
ajuizamento célere de demandas para obstar o recolhimento futuro, bem como para 
requerer a restituição do foi pago indevidamente nos últimos cinco anos2.  
 
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema. 
 
Responsáveis: 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7584 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 61 3252-6155 
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 Compreendemos que o esgotamento da finalidade da contribuição ocorreu em 2006, quando os 

balanços contábeis divulgados pela Caixa Econômica Federal já informavam que o FGTS possuía todos 
os recursos que originalmente haviam sido previstos para o pagamento dos expurgos inflacionários. 
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