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Há alguns anos os contribuintes vêm questionando 

perante o Poder Judiciário sobre a forma de 

recolhimento da contribuição previdenciária ao 

SAT/RAT, mediante a aplicação de uma alíquota 

única sobre todos os seus funcionários, 

independentemente da natureza das atividades 

desenvolvidas em cada um de seus estabelecimentos, 

segregados por inscrições próprias em cadastros de 

CNPJ. 

Muito se discutiu sobre a possibilidade de que as 

empresas realizassem o recolhimento da contribuição 

previdenciária ao SAT/RAT, de acordo com a 

alíquota correspondente ao grau de risco de cada um 

dos estabelecimentos da empresa e não de acordo 

com a alíquota correspondente ao grau de risco da 

empresa como um todo, até que, enfim, após 

reiteradas decisões judiciais favoráveis aos 

contribuintes, o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento através da edição da 

Súmula abaixo: 

“A alíquota de contribuição para o Seguro de 

Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo 

grau de risco desenvolvido em cada empresa, 

individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau 

de risco da atividade preponderante quando 

houver apenas um registro.” (STJ - Súmula nº 

351 -19/06/2008) 

Ao contínuo à consolidação deste entendimento – 

mais justo sobre o tema – a própria Procuradoria da 

Fazenda Nacional editou, o que, após determinado 

período, foi seguido pela publicação da Instrução 

Normativa RFB de n. 1453/2014, a qual, alterando a 

legislação então vigente (em especial atenção ao 

assunto aqui tratado, com relação a trechos do artigo 

72, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009), 

reconheceu que, no caso de uma mesma empresa 

possuir mais de 1 (um) estabelecimento e mais de 1 

(uma) atividade, poderia ela realizar o recolhimento 

da contribuição previdenciária ao SAT/RAT de 

acordo com a alíquota correspondente ao grau de 

risco da atividade preponderantemente desenvolvida 

em cada um dos seus estabelecimentos. 

Esta mesma alteração legislativa tratou de amplificar 

o conceito de preponderância para efeito de 

recolhimento da referida contribuição, passando a 

defini-la como a atividade econômica que ocupar, 

“no estabelecimento, o maior numero de segurados 

empregados e trabalhadores avulsos, observado que 

na ocorrência de mesmo número de segurados 

empregados e trabalhadores avulsos em atividades 

econômicas distintas, será considerada como 

preponderante aquela que corresponder ao maior grau 

de risco.” 

Devemos dizer que, a despeito desta significativa e 

importante alteração legislativa, até hoje, quer seja 

por desconhecimento sobre a novidade, quer seja por 

dificuldade em aplica-la, inúmeras empresas 

permanecem realizando o recolhimento da 

contribuição previdenciária ao SAR/RAT da forma 

anterior. 

Contudo, devemos alertar que, além de 

majoritariamente prejudicial, do ponto de vista 

financeiro, a não adequação à nova sistemática 

poderá acarretar em possíveis questionamentos por 

parte da Delegacia da Receita Federal, inclusive com 

a aplicação das penalidades legais. 

Estamos à disposição para fornecer maiores 

esclarecimentos sobre o tema. 

2 – Cuidado com o recolhimento do Adicional da 

Contribuição previdenciária ao Seguro de Acidente 

do Trabalho (“SAT/RAT”) 

Conforme prevê a legislação previdenciária, 

considerar-se-á devida a cobrança do adicional à 

contribuição previdenciária ao SAT/RAT, se (leia-se 

somente), a atividade exercida pelo segurado a 

serviço de uma determinada empresa ensejar a 

concessão de aposentadoria especial após o período 

de quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição 

e tal incidirá exclusivamente sobre a remuneração do 

segurado sujeito às condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

Referido adicional, através dos lançamentos 

individualizados efetuados em GFIP, é creditado ao 

próprio empregado que fará jus à aposentadoria 

especial, garantido assim, a correta contraprestação 

da contribuição vertida pela Empresa ao empregado 

efetivamente exposto ao risco ocupacional de seu 

ambiente laboral. 

Noutras palavras, podemos dizer que o recolhimento 

deste adicional (que poderá variar entre 6%, 9% e 

12%), à contribuição previdenciária ao SAT/RAT se 

dá de forma individualizada, a depender da exposição 

de cada um dos empregados aos agentes nocivos 

(caso a caso) e não em função da atividade 

preponderante da empresa. 

Aliás é bom que se diga, a Previdência Social é 

extremamente criteriosa – corretamente – na 

investigação e implementação de aposentadorias 

especiais, isto porque, referido beneficio 

previdenciário somente deve ser concedido àqueles 
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que laboraram por tempo suficiente e em condições 

desfavoráveis de trabalho. 

Sob esta ótica, ressalte-se aqui que, mesmo que uma 

determinada empresa realize o recolhimento deste 

adicional da referida contribuição previdenciária, 

para a totalidade de seus empregados, contudo, 

aqueles que não puderem comprovar que estiveram 

expostos a agentes nocivos no ambiente laboral 

(através de laudos), não conseguirão que a 

Previdência Social conceda e implemente o benefício 

da aposentadoria especial. 

E é justamente isto que ocorre em diversas situações, 

onde, a despeito dos empregados estarem expostos, 

esporadicamente, a agentes nocivos, químicos, físicos 

ou biológicos, há o recolhimento deste adicional, 

contudo, sem a contrapartida ao direito ao gozo de 

aposentadorias especiais por tempo inferior 

trabalhado. 

O que geralmente ocorre é que as empresas 

confundem a legislação trabalhista com a 

previdenciária, partindo da premissa de que, em 

havendo o pagamento de adicionais na esfera 

trabalhista, por conseguinte e obrigatoriamente, 

haveria que se falar em recolhimento de adicionais na 

esfera previdenciária, o que não é verdade. 

Do ponto de vista do Direito do Trabalho, basta que o 

empregado fique exposto a agentes nocivos por 

apenas 1 (um) minuto e já haverá a obrigatoriedade 

do pagamento de adicionais. Por outro lado, do ponto 

de vista do Direito Previdenciário, com evidentes 

reflexos no Direito Tributário, faz-se necessário que a 

exposição aos agentes nocivos seja continua, não 

intermitente, bem como atinja os níveis pré-

estabelecidos pelo rigor das normas técnicas de 

segurança no trabalho. 

Além do que, em muitos casos, a entrega de 

Equipamentos de Proteção Individuais, os famosos 

(“EPIs”), afasta a exposição dos empregados aos 

agentes nocivos (como calor, ruído, dentre outros), o 

que igualmente não justifica o pagamento deste 

adicional da contribuição previdenciária ao 

SAT/RAT e, consequentemente, o direito ao gozo de 

aposentadorias especiais, fato este que pode ser 

verificado a partir da confrontação dos laudos de 

segurança e medicina do trabalho com as normas 

técnicas previdenciárias. 

Concluímos, portanto, que inúmeras empresas podem 

estar realizando o recolhimento da contribuição 

previdenciária ao SAT/RAT de maneira inútil, sem 

que haja direito assegurado a fruição de 

aposentadorias especiais daqueles empregados 

supostamente expostos a agentes nocivos à saúde. 

Estamos à disposição para fornecer maiores 

esclarecimentos sobre o tema. 
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