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Nos últimos dias, tenho percebido que muitos empresários desconhecem uma 

informação simples, mas importante. Este artigo tem por finalidade informar aos 
empresários, tão sacrificados com a intensa carga tributária vigente, e aos 
profissionais especializados sobre o fim do adicional de 0,5% sobre os 8% já pagos 
habitualmente a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pelo 
empregador.  

Em 2001, o Governo Federal, após reiteradas derrotas junto ao Poder Judiciário e 
com vistas a compensar as perdas dos cofres públicos na reposição dos expurgos 
inflacionários decorrentes dos planos econômicos, editou a Lei Complementar nº 
110 e criou um adicional de 10% sobre o saldo da conta do FGTS, além dos 40% já 
pagos pelos empregadores no momento da despedida sem justa causa do 
empregado. Criou também, na mesma oportunidade, um adicional de 0,5%, além 
dos 8% já pagos habitualmente pelos empregadores em favor do empregados a 
título de contribuição para o FGTS. Assim, a partir da edição da Lei Complementar 
nº 110/01, o empregador passou a pagar uma indenização de 50% sobre o FGTS no 
momento da despedida sem justa causa do empregado e o valor mensal de 8,5% 
sobre a remuneração do empregado a título de contribuição para o FGTS. 

Em relação a essa segunda contribuição (o adicional de 0,5%), por força do 
parágrafo 2º, do artigo 2º da referida Lei, o prazo de sua cobrança era de 5 anos, a 
partir da sua exigência. A dúvida existente sobre o assunto era definir o momento 
inicial da exigência da contribuição, para que se possa estabelecer o momento final 
dos sessenta meses de vigência da cobrança. 

A Lei Complementar nº 110 foi editada em 29 de junho de 2001 e fixou, em seu 
artigo 14, o prazo de 120 dias a partir da publicação da lei para o início do 
recolhimento do adicional de 0,5%. Pela lei, então, a cobrança começaria no mês de 
outubro de 2001. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu medida 
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2556-2, suspendendo a 
aplicação do artigo 14 da LC 110/01. Com isso, surgiu a dúvida para definir o marco 
inicial da cobrança do adicional. 

Segundo o STF, a contribuição para o FGTS tem natureza tributária, mas não 
está sujeita ao princípio nonagesimal, ou seja, a cobrança não deve respeitar o 
prazo de 90 dias para início de seu recolhimento, mas sim o prazo comum a todos 
os tributos, que respeita o princípio da anterioridade tributária, que impõe a cobrança 
de um tributo somente no ano seguinte da edição da lei. 

Diante deste posicionamento, e considerando que a Lei Complementar nº 110 foi 
publicada em 29 de junho de 2001, a cobrança do adicional de 0,5% (sobre o 8% 
previstos na Lei 8.036/90) só poderia ser realizada no ano de 2002. Por isso, a 
referida contribuição teve início válido e eficaz apenas em janeiro de 2002 e término 
previsto para dezembro de 2006. 

Há de se ressaltar que, a partir do entendimento do STF, pode-se questionar a 
realização de pagamento indevido pelos empregadores nos meses de outubro a 
dezembro de 2001. Muitos empresários pagaram a referida contribuição nestes 
meses e, diante da posição do Supremo, tais contribuições se tornaram indevidas 
neste período. 

 



O certo é que a partir de janeiro de 2007 os empregadores devem estar cientes 
de que estão desobrigados a pagar o adicional de 0,5% a título de contribuição 
mensal para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em favor de seus 
empregados, o que representa redução significativa no peso das obrigações 
tributárias e trabalhistas que tanto oneram a mão-de-obra formal brasileira e o custo 
da atividade econômica. 
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