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Prezados clientes; 

 

A Instrução Normativa RFB nº 1.453, publicada em 25/02/2014,  

trouxe alterações não somente quanto ao enquadramento do SAT, 

mas também com referência à incidência de contribuição 

previdenciária, especificamente para o fornecimento de 

alimentação e pagamento de abonos. 

 

 

Alimentação 

 

Nos termos do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91, não incide 

contribuição previdenciária sobre a parcela “in natura” 

recebida pelo trabalhador nos moldes da Lei nº 6.321/76, ou 

seja, desde que a empresa seja filiada ao PAT – Programa de 

Alimentação ao Trabalhador e que forneça a alimentação nos 

moldes propostos pelo programa. Confira-se: 

 
“§ 9º - Não integram o salário-de-contribuição para os fins 

desta Lei, exclusivamente: 

(...) 

 

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de 

alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril 

de 1976; 

(...)” 

 

 

A IN RFB 1.453/2014, contudo, ao conferir nova redação ao 

inciso III do art. 58, excluiu a exigência de que a empresa 

seja filiada ao PAT e que forneça a alimentação dentro do 

programa, seguindo o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que a 

alimentação, fornecida in natura não tem natureza salarial, 

independentemente do PAT. 

 

A matéria chegou a ser objeto do Ato Declaratório 03/2011, da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com o seguinte teor: 

 
“A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência 

legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 

da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5º do 

Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a 

aprovação do Parecer PGFN/CRJ/Nº 2117 /2011, desta 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de 

Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 

24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de 

apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem 

como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro 

fundamento relevante:  
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“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre 

o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência 

de contribuição previdenciária”.  

  

JURISPRUDÊNCIA: Resp nº 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp nº 

922.781/RS (DJe 18/11/2008), EREsp nº 476.194/PR (DJ 

01.08.2005), Resp nº 719.714/PR (DJ 24/04/2006), Resp nº 

333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp nº 977.238/RS (DJ 

29/11/2007).” 

 

 

O entendimento predominante, tanto na doutrina quanto nos 

Tribunais pátrios, é que o § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91 

traz uma relação exemplificativa das parcelas que não sofrem 

incidência de contribuição previdenciária. Assim, toda e 

qualquer parcela fornecida pela empresa que não tiver natureza 

remuneratória deverá ser excluída da base de cálculo, sendo 

essa a regra que podemos depreender da redação do art. 195 da 

Constituição Federal. 

 

Assim, ainda que uma Instrução Normativa não tenha poderes de 

alterar a lei ou de instituir uma renúncia fiscal, 

compreendemos que as disposições da IN RFB 1.453/2014 está 

consoante às disposições constitucionais sobre o tema e ao 

próprio conceito de salário-de-contribuição e, portanto, pode 

ser aplicada pelas empresas sem qualquer risco. 

 

 

 

Abono previsto em Convenção Coletiva 

 

A outra alteração promovida pela IN RFB 1.453/2014 refere-à à 

ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre 

abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desde 

que desvinculado do salário e pago sem habitualidade. 

 

Nesse caso, a Lei nº 8.212/91 não faz qualquer previsão 

específica a respeito, mas genericamente dispõe sobre o tema 

no item 7 da alínea e, do § 9º, do art. 28. Confira-se: 

 
“§ 9º - Não integram o salário-de-contribuição para os fins 

desta Lei, exclusivamente: 

(...) 

 

e) as importâncias: 

(...) 

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 

expressamente desvinculados do salário; 

(...)” 

. 
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Desta forma, a IN RFB 1.453/2014 veio somente exemplificar o 

já disposto na legislação ordinária, adequando-se ao 

entendimento jurisprudencial já pacificado, tanto que no mesmo 

sentido já disciplinava o Ato Declaratório nº 16/2011, da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eis o teor: 

 
“A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência 

legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 

da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5º do 

Decreto nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a 

aprovação do Parecer PGFN/CRJ/Nº 2114 /2011, desta 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de 

Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 

09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de 

apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem 

como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro 

fundamento relevante: 

 

“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre 

o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, 

desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há 

incidência de contribuição previdenciária”.  

 

JURISPRUDÊNCIA: REsp nº 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp nº 

1.125.381/SP (DJe 29/4/2010), REsp nº 840.328/MG (DJ 25/9/2009) 

e REsp nº 819.552/BA (DJe 18/5/2009).” 

 

 

Ações Judiciais 

 

Alertamos, uma vez mais, ser possível o ingresso de ação 

judicial solicitando a repetição/devolução da contribuição 

previdenciária incidente sobre diversas parcelas, referente 

aos últimos 5 anos (período de atestado médico, 1/3 de férias, 

aviso prévio indenizado, alimentação, etc), assim como sobre 

os juros (das contribuições previdenciárias) pagos em 

reclamatórias trabalhistas. 

 

Sendo estes os esclarecimentos pertinentes no momento, 

colocamo-nos à disposição para qualquer orientação adicional. 

 

Cordialmente, 

 

 
Cláudia Salles Vilela Vianna 

Mestra pela PUC/PR 
OAB/PR 26.744 – OAB/SP 299.007 – OAB/MG 63.080 

 


