
Sentença reconhece a invalidade do adicional de 10% do FGTS desde 2007.

A 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu a primeira sentença favorável aos contribuintes 
no que diz respeito à invalidade da Contribuição Social instituída pelo artigo 1º da Lei Complementar 
110/01, incidente nos casos de demissões de empregados sem justa causa, devida pelo empregador e 
calculada à alíquota de 10% sobre a totalidade dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, realizados durante a vigência do contrato de trabalho.

A sentença, proferida em processo patrocinado pelo Escritório, atesta a invalidade do tributo desde 2007, 
em virtude do esgotamento e desvio da finalidade da Contribuição, que sempre foi recompor as contas 
vinculadas do FGTS em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor e Verão. Tal argumento foi, 
inclusive, corroborado pelas diversas manifestações dos Poderes Executivo e Legislativo informando o 
uso das verbas para programas governamentais, como o “Minha Casa, Minha Vida”. 

Apesar de ser a primeira sentença sobre o assunto, ela reafirma posição já adotada em sede liminar em 
outros 4 (quatro) casos patrocinados pelo Escritório, reconhecendo também o esgotamento e o desvio de 
finalidade da Contribuição. Destaque-se, todavia, que a sentença é mais abrangente, pois não apenas 
afasta os recolhimentos sobre demissões futuras, mas reconhece a invalidade dos pagamentos desde 
2007, autorizando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde então. 

Portanto, especialmente em atenção à possibilidade de restituição dos pagamentos efetuados nos 5 
(cinco) anos que antecedem a propositura da demanda, aconselhamos o ajuizamento de ações por 
cada contribuinte, a despeito das 3 (três) Ações Diretas de Inconstitucionalidade em curso atualmente 
no Supremo Tribunal Federal1. 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema.

1Isso se justifica por 3 razões: (i) o relator, Ministro Roberto Barroso, embora tenha admitido as ações, não deferiu medida cautelar para suspender a aplicação do artigo 1º da 
LC n. 110/01; (ii) quando ocorrer o julgamento de mérito, o que deve demorar muitos anos, o STF pode modular os efeitos da sua
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