
 

 COMENTÁRIOS SOBRE A ALÍQUOTA DO RAT E A APURAÇÃO DO GRAU DE RISCO 

De acordo com a legislação de regência1, os empregadores estão sujeitos ao 

recolhimento de uma contribuição devida à Seguridade Social conhecida, 

inicialmente, como SAT (Seguro de Acidentes de Trabalho) e, posteriormente, 

como RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), cujo produto de sua arrecadação se 

destina ao custeio dos benefícios acidentários e de aposentadoria especial. 

Tal contribuição incide sobre as remunerações pagas pelas empresas a seus 

empregados e trabalhadores avulsos, sendo que a sua alíquota pode variar em 

função do grau de risco de acidentes de trabalho na sua atividade preponderante, quais sejam, 1% 

(para o “risco leve”), 2% (para o “risco médio”) e 3% (para o “risco grave”).  

Com a edição de novas regras sobre o tema2, em que se facultou ao regulamento a fixação de 

critérios segundo os quais a referida alíquota seria reduzida à metade ou aumentada até o dobro 

em função dos dados concretos de cada estabelecimento, foi criado o FAP (Fator Acidentário de 

Prevenção)3, atualizado ano a ano de acordo com os dados estatísticos dos empregadores. 

Seja como for, no que diz respeito à fixação da alíquota do RAT, o grau de risco variaria em função 

da atividade preponderante, sendo que tal conceito veio a ser definido por atos infralegais (Decretos 

do Poder Executivo)4, ficando estipulado que, para a definição da atividade preponderante, deveria 

se considerar na empresa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. 

Frente a isso, diversos contribuintes passaram a questionar a legalidade de tal dispositivo, 

especialmente quando a empresa possuísse diversos estabelecimentos com “CNPJs” distintos. 

Assim, de acordo com os contribuintes, a atividade preponderante deveria ser apurada de acordo 

com o número de empregados de cada uma de suas unidades, e não da empresa como um todo. 

Após diversos precedentes, nos quais a matéria foi decidida favoravelmente aos contribuintes, o 

Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no enunciado da Súmula nº 381, que 

possui o seguinte teor: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é 

aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualmente pelo seu CNPJ, ou 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”. 

Posteriormente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório nº11/2011, 

dispensando os seus procuradores de contestarem o mérito das ações em que houver discussão 

sobre a aplicação do enunciado da Súmula nº 381 do STJ. Assim, em tais medidas judiciais, é 

bastante provável o ganho de causa, desde que observado o requisito fundamental de ser 

considerada a atividade preponderante com base nos estabelecimentos devidamente 

individualizados por CNPJ. 

Por fim, com a Instrução Normativa RFB nº 1.453/2014, a própria Secretaria da Receita Federal do 

Brasil passou a admitir o enquadramento sob este critério, ao estipular que “considera-se 

preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento, o maior número 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”. 

Trata-se de ponto da maior relevância: muitas empresas, para considerar o grau de risco, levam em 

consideração as informações dispostas no Cadastro Nacional de Atividade Econômica (“CNAE”), que 

não necessariamente refletirá o grau de risco apurado segundo a quantidade de empregados.  

Assim, e para as empresas que pretendam recuperar os valores indevidamente recolhidos e/ou 

promover uma revisão fiscal a fim de verificar a adequação de seus procedimentos com a legislação, 

é crucial a comprovação do grau de risco segundo a preponderância de empregados. 

*                    *                    * 
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1 Art. 22, II, da Lei nº 8.212/91. 
2 Lei nº 10.666/2003. 
3 Decreto nº 6.042/07. 
4 Art. 202, §3º, do Decreto nº 3.048/1999. 
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