
Superior Tribunal de Justiça finaliza o julgamento sobre a ilegalidade da majoração da alíquota do 
SAT/RAT. 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 16/09/2014, finalizou o julgamento do          
Recurso Especial nº 1.425.090/PR que trata sobre a legalidade da majoração da alíquota da Contribuição 
ao Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), atualmente designada de Risco Ambiental de Trabalho (RAT), 
prevista no inciso II, do art. 22, da Lei nº 8.212/91, elevada por intermédio do Decreto nº 6.957/2009.

No caso concreto, a FTP Powertrain Technologies do Brasil1 ingressou com medida judicial visando 
afastar o recolhimento da referida exação nos termos do reenquadramento determinado pelo Decreto nº 
6.957/2009, que reclassificou a atividade de fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de 
veículos automotores, atividade preponderante da empresa, de risco médio para o grau de risco grave, 
situação geradora da majoração de alíquota do SAT/RAT de 2% para 3%.

Quando do início do julgamento, o Min. Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) votou pela ilegalidade dessa 
majoração, tendo em vista não terem sido apresentados pelo Poder Executivo dados estatísticos capazes 
de demonstrar o efetivo aumento de acidentes na atividade desenvolvida pela empresa e, assim, justificar 
o reenquadramento e consequente majoração da alíquota. Esse entendimento foi acompanhado pelos 
Ministros Arnaldo Esteves Lima e Benedito Gonçalves.

No dia 16/09/2014, o Ministro Sério Kukina apresentou seu voto-vista discordando do entendimento do 
Relator. Para ele, o Decreto nº 6.957/2009 estaria em conformidade com a legislação tributária e qualquer 
nova análise fática ou probatória encontraria óbice no Verbete Sumular nº 7 do STJ.

Portanto, a Primeira Turma do STJ, por maioria, restabeleceu a sentença para que a empresa volte a  
recolher a Contribuição ao SAT/RAT com a alíquota de 2%, desconsiderando, portanto, a reclassificação 
de sua atividade promovida pelo Decreto nº 6.957/2009.

Apesar de o caso concreto versar sobre uma empresa cuja atividade é a fabricação de peças e acessórios 
para o sistema motor de veículos automotores, entendemos que referida decisão é aplicável a toda e 
qualquer empresa que tenha tido aumento da alíquota da Contribuição ao SAT/RAT pelo referido Decreto 
nº 6.957/2009. Como o Decreto reenquadrou o grau de risco da atividade de vários setores, aconselha-
mos o ajuizamento de ações judiciais para ser reconhecido o aumento injustificável e ilegal da alíquota 
(por intermédio do reenquadramento do grau do risco da atividade), visto que sem base fática para tanto. 
Referida ação impactará os recolhimentos futuros e possibilitará a restituição do que foi pago no passado.
 
Registre-se, por fim, que o impacto financeiro da questão pode ser ainda mais considerável se o Fator Aci-
dentário de Prevenção (FAP) do contribuinte for maior que 12 , pois nessa situação o aumento da alíquota 
que porventura tenha sido determinada pelo Decreto nº 6.957/2009 significará gravame ainda maior.

____________________________________

1A FTP Powertrain Technologies do Brasil é uma divisão do Grupo Fiat, especializada em desenvolver, produzir e vender motores e 
transmissão.
2O FAP é um multiplicador que vai de 0,5 a 2, que deve ser aplicado sobre a alíquota da Contribuição ao SAT/RAT.
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Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Clique aqui para verificar a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco reen-
quadradas pelo Decreto nº 6.957/2009, em alteração ao Decreto nº 3.048/1999.

_________________________________________________________________________________________________________

Destacamos que a constitucionalidade do FAP também é objeto de questionamento perante o Poder Judiciário, havendo duas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF).
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www.souzaschneider.com.br/ftp/Planilha_CNAE.pdf


Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Flavio Eduardo Carvalho (flavio.carvalho@souzaschneider.com.br)

Thomas Ampessan Lemos da Silva (thomas.ampessan@souzaschneider.com.br)
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