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Prezados clientes; 

 

Foi publicada em 25/02/2014 a Instrução Normativa RFB nº 

1.453, trazendo alteração importante quanto ao enquadramento 

do grau de risco para fins de pagamento do SAT – Seguro de 

Acidentes do Trabalho. 

 

Desde a criação do seguro, em 1976, diversas foram as 

alterações promovidas quanto à forma de enquadrar o grau de 

risco, ora optando o legislador pela atividade preponderante 

de toda a empresa, ora determinando que fosse feito por 

estabelecimento. 

 

Desde julho/1997, em decorrência das alterações promovidas 

pelo Decreto nº 2.173, o enquadramento vinha sendo efetuado 

considerando-se a atividade preponderante de toda a empresa 

(somados todos os estabelecimentos), assim considerada aquela 

que ocupasse o maior número de trabalhadores. Verificada a 

atividade preponderante, deveria a empresa consultar a relação 

de graus de risco disposta no Anexo V do Decreto nº 3.048/99 

para, então, descobrir se deveria efetuar o pagamento da 

alíquota de 1%, 2% ou 3%. 

 

Pela redação constante da IN RFB 1.453, a contar de 25/02/2014 

(data de sua publicação) o enquadramento deve ser feito não 

mais pela empresa em sua totalidade, mas individualmente por 

estabelecimento. Confira-se: 

 
“Art. 72 - As contribuições sociais previdenciárias a cargo da 

empresa ou do equiparado, observadas as disposições específicas 

desta Instrução Normativa, são: 

(...) 

 

II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do 

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos 

riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, 

durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos 

que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do 

art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais: 

  

a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade 

preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado 

leve; 

b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade 

preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado 

médio; 

c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade 

preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado 

grave; 
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§ 1º A contribuição prevista no inciso II do caput será 

calculada com base no grau de risco da atividade, observadas as 

seguintes regras: 

 

I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de 

responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de 

acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a 

Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de 

Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, 

que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, 

obedecendo às seguintes disposições: 

 

a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade 

econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade; 

 

b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade 

econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e 

prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número 

de segurados empregados e trabalhadores avulsos; 

 

c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 

(uma) atividade econômica deverá apurar a atividade 

preponderante em cada estabelecimento, na forma da alínea "b", 

exceto com relação às obras de construção civil, para as quais 

será observado o inciso III deste parágrafo.  

 

d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como 

Prefeituras, Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e 

Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão 

na respectiva atividade, observado o disposto no § 9º; e 

 

e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade 

com a descrição "7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" 

constante da relação mencionada no caput deste inciso; 

 

 

II - 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; 

(...)” (destaques nossos) 

 

 

Podemos observar, portanto, que a alteração refere-se às 

empresas que possuem mais de um estabelecimento e mais de uma 

atividade econômica. 

 

A contar da competência março/2014 será necessário verificar, 

em cada estabelecimento (unidade com CNPJ próprio) quais as 

atividades econômicas desenvolvidas e quantos trabalhadores 

estão envolvidos nestas atividades. Aquela que ocupar o maior 

número de trabalhadores será considerada como preponderante e 

será ela que indicará a alíquota SAT devida por aquele 

estabelecimento (1%, 2% ou 3%). 
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Exemplo: 

 Empresa com mais de um estabelecimento: matriz e filiais (mesmo CNPJ raiz) 

 Estabelecimentos: 01, 02, 03 
 

 Estabelecimento 01: 
Atividade A = 10 empregados 
Atividade B = 15 empregados 
Atividade C = 20 empregados 
 Atividade preponderante: C 

 

 Estabelecimento 02: 
Atividade A = 25 empregados 
Atividade B = 05 empregados 
Atividade C = 15 empregados 
 Atividade preponderante: A 

 

 Estabelecimento 03: 
Atividade A = 10 empregados 
Atividade B = 20 empregados 
Atividade C = 15 empregados 
 Atividade preponderante: B 

  

 

Seguindo-se o mesmo exemplo acima, o procedimento 

anteriormente adotado (enquadramento por empresa, não por 

estabelecimento) deveria considerar o maior número de 

trabalhadores em toda a empresa, de forma que a atividade 

preponderante seria a C, para os três estabelecimentos. 

 

Outra alteração refere-se ao fato de que, na redação anterior, 

os trabalhadores que exercessem atividade-meio (serviços de 

administração geral, recepção, faturamento, cobrança, 

contabilidade, vigilância, etc) não deveriam ser considerados 

para a verificação da atividade preponderante. Tal disposição 

constava da alínea b do inciso II do art. 72, expressamente 

revogado pela atual IN RFB 1.453/2014. 

 

Com a revogação expressa, referidos trabalhadores passam a ser 

considerados para o enquadramento até porque respondem, via de 

regra, por serviços administrativo que demandam o 

enquadramento no risco leve, com alíquota mínima (1%) a título 

do seguro. 

 

O enquadramento por estabelecimento vinha sendo postulado 

judicialmente por diversas empresas, sendo comum a obtenção de 

êxito. Assim, o novo posicionamento da Receita Federal está em 

consonância com o entendimento jurisprudencial, consolidado na 

Súmula 351 do STJ
1
, bem como com teor do Ato Declaratório 

                                                           
1
 “Súmula 351 - 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.” 
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11/2011, da Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional, a seguir 

transcrito: 

 
“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 2120 /2011, desta 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de 

Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 

15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de 

apresentação de contestação, de interposição de recursos e a 

desistência dos já interpostos, desde que inexista outro 

fundamento relevante: 

 

“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de 

contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), 

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.” 

 

JURISPRUDÊNCIA: Súmula nº 351 do STJ, DJe 19/06/2008; AgRg no 

Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, 

Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 

1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min. 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 

24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, 

Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

19/02/2009.” (destaques nossos) 

 

 

Uma preocupação aparente seria no sentido de uma Instrução 

Normativa ter competência para tal alteração, já que 

certamente o enquadramento por estabelecimento trará mais 

benefícios às empresas do que ao fisco. 

 

No entanto, as disposições da IN RFB 1.453/2014 estão 

consonantes ao posicionamento jurisprudencial sobre o tema e, 

ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já 

decidiu em 2004, no julgamento do RE 343446/SC, ser possível 

ao regulamento definir os conceitos de “atividade 

preponderante” e de “grau de risco leve, médio e grave”. Eis o 

excerto da ementa em questão: 
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“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE 

ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 

8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 

612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, 

II; art. 5º, II; art. 150, I. (…) III. - As Leis 7.787/89, art. 

3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, 

todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação 

tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a 

complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e 

"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao 

princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da 

legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o 

regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de 

inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não 

integra o contencioso constitucional. V. - Recurso 

extraordinário não conhecido.” (STF - RE 343446/SC – Julgamento 

em 20/03/2003 – Relator Ministro Carlos Velloso – Tribunal 

Pleno)  

 

 

Ainda que uma instrução normativa não tenha o mesmo poder 

regulamentador de um Decreto, é praticamente certo que haverá 

alteração em breve na redação do Decreto 3.048/99 (art. 202), 

adequando-o à redação da IN RFB 1.453/2014.  

 

De toda forma, não visualizamos qualquer problema que possam 

vir a ter as empresas pelo cumprimento das regras da IN 

1.453/2014 já a contar de março/2014, seja quanto à emissão de 

CND ou quanto à própria exigência do tributo. 

 

Lembramos, apenas, que sobre a nova alíquota básica do SAT 

(1%, 2% ou 3%), a ser observada pelos estabelecimentos, deverá 

ser aplicado o FAP que foi divulgado em 30/09/2013, gerando 

assim a alíquota ajustada que deverá ser informada na GFIP. 

 

 

Alterações no cálculo do FAP 

 

A IN 1.453/2014 não trouxe qualquer alteração quanto à 

metodologia de cálculo do FAP, mas certamente serão 

necessários ajustes, antes de setembro de 2016. 

 

Isto porque o cálculo atual é efetuado observando-se a 

atividade preponderante da empresa, assim considerada pela 

raiz do CNPJ, somados todos os seus estabelecimentos. Para 

conhecer a atividade preponderante de cada empresa e, assim, 

comparar seus coeficientes de frequência, gravidade e custo 

com o de suas concorrentes (mesmo CNAE) a Previdência Social 

utiliza o código (CNAE) que é informado no formulário GFIP. 

 



                                                                                    

6 
 

Rua Amâncio Moro, 65 – Bairro Alto da Glória – Curitiba – Paraná – CEP 80030-220 

Fone: (41) 3233-5121  -  www.vilelavianna.adv.br 

Até fevereiro/2014 todos os estabelecimentos de uma mesma 

empresa deveriam informar o mesmo código CNAE na GFIP, 

observando todos eles a mesma alíquota básica do SAT (1%, 2% 

ou 3%), já que assim ditava a regra de enquadramento. 

 

Agora cada estabelecimento passará a informar um código de 

CNAE próprio, a ele pertinente, conforme sua atividade 

preponderante. Obviamente, portanto, que este estabelecimento 

deverá passar a ser comparado com outros de mesma atividade 

preponderante, sendo necessário ajuste no cálculo do FAP, mas 

que somente será obrigatório em 2016. Isto porque o FAP 

utiliza dados dos últimos dois anos anteriores à sua 

divulgação, de forma que os dados do ano de 2014 (ano em que o 

enquadramento passa a ser por estabelecimento) somente serão 

utilizados no cálculo do FAP de 2016. Confira-se: 

 

 FAP 2010 = dados de 04/2007 a 12/2008 

 FAP 2011 = dados de 2008 e 2009 

 FAP 2012 = dados de 2009 e 2010 

 FAP 2013 = dados de 2010 e 2011 

 FAP 2014 = dados de 2011 e 2012 

 FAP 2015 = dados de 2012 e 2013 

 FAP 2016 = dados de 2013 e 2014 

 

Para este ano, 2014, será necessário apenas observar a nova 

alíquota SAT de cada estabelecimento e sobre ela aplicar o FAP 

que foi divulgado em setembro/2013. 

 
 
Alíquota adicional de 2,5% 

 

Por fim, cumpre-nos destacar que nos termos do § 1º do art. 22 

da Lei nº 8.212/91, a contribuição destinada ao custeio da 

Seguridade Social (20% sobre folha de pagamento, inclusive 

remuneração de autônomos e empresários) é acrescida de 2,5% 

para bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito e outras 

instituições similares, sendo a redação do dispositivo a 

seguinte: 

 
“Art. 22 – (...) 

(...) 

 

§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito 

imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 

cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 

capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de 
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crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, 

além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é 

devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento 

sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste 

artigo. 

(...)” 

 

 
Na redação do § 5º do art. 72 da IN RFB 971/2009, a Receita 

havia incluído nesta listagem também as Bolsas de Mercadorias 

e de Valores e, agora, com as alterações promovidas pela IN 

RFB 1.453/2014, excluiu tal previsão, deixando a redação do 

dispositivo nos termos da redação constante na Lei
2
. 

 
 
Ações Judiciais 

 

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

judicial solicitando o reenquadramento por estabelecimento, 

referente aos últimos 5 anos, assim como sobre eventual 

elevação do percentual devido a título da alíquota básica (1%, 

2% ou 3%) pelo Decreto nº 6.042/2007 ou pelo Decreto nº 

6.957/2009. 

 

 

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 

                                                           
2 A nova redação do art. 72 da IN 971/2009 passou a ser a seguinte: “§ 5º 

Tratando-se de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, de financiamento 

ou de investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras, distribuidoras de títulos ou de valores mobiliários, empresas 

de arrendamento mercantil, empresas de seguros privados ou de 

capitalização, agentes  autônomos de seguros privados ou de crédito e 

entidades de previdência privada abertas ou fechadas, além das 

contribuições previstas nos incisos I a IV do caput, é devida a 

contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) 

incidente sobre a base de cálculo definida nos incisos I e II do caput do 

art. 57.” 


