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A Receita Federal do Brasil (“RFB”) iniciou uma ofensiva para apurar divergências no recolhimento do adicional 

para custeio de aposentadoria especial.

As informações constam do seu “Plano Anual de Fiscalização” 2018/2019:

A denominada Operação GILRAT, consiste no: “cruzamento dos valores informados na GFIP com os valores 

efetivamente recolhidos, no sentido de verificar a regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias 

relativas à contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a 

remuneração paga aos segurados empregados.”

No último Plano de Fiscalização a Receita Federal informa ter identificado indícios de sonegação, entre o 

período de 2014 a 2017, em 22.299 contribuintes, verificado um total de R$ 1.618.782.230,63 em contribuições 

que teriam deixado de ser recolhidas.

Segundo o Plano de Fiscalização da Receita Federal, existem 13.181 contribuintes pendentes de regularização, 

cujas divergências totalizam R$ 800.151.452,87. Esses contribuintes estão sendo alvo de lançamentos de ofício.

3

Introdução – Operação GILRAT da RFB



O Seguro Acidente de Trabalho (“SAT”), atualmente denominado Grau de Incidência de Incapacidade 

Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (“GILRAT”), é utilizada para financiar os benefícios 

previdenciários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.

De acordo com o art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, a alíquota dessa contribuição será aplicada de 

acordo com a gravidade do risco de acidente do trabalho, de leve, médio e grave:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
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 esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. 

Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial
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O foco das autuações, no entanto, tem sido o adicional para custeio de aposentadoria especial previsto na 

Lei 8.213/1991 que representa mais SEIS, NOVE ou DOZE por cento a depender da atividade:

Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a 

lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do 

tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 

durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 

9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física 

será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de DOZE, NOVE ou SEIS pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo 

segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, 

respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais 

referidas no caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
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Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial
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O artigo 58 da Lei 8.213/1991 delega ao poder executivo a definição dos agentes nocivos e elenca as 

condições e procedimentos que devem ser cumpridos, tais como a elaboração de laudo técnico e perfil 

profissiográfico (histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras 

informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela 

monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados 

administrativos correspondentes).

Nessa linha, o art. 64 do Regulamento da Previdência Social prevê que a concessão da aposentadoria 

especial dependerá da comprovação, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; 

e da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes 

prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Nos termos do § 2o no mencionado artigo, consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a 

integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no 

ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos 

ou esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa.



Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial
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Como se observa, o Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048/99, elenca e classifica os agentes nocivos, a 

exemplo, do ruído:



Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial

Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou 

concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a 

fiscalização da RFB mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do 

reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência 

e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e 

implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;

II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as atividades relacionadas à mineração e 

substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário 

de lavra garimpeira, nos termos da NR-22, do MTE;

III - PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades relacionadas à indústria da 

construção, identificados no grupo 45 da tabela de CNAE, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento 

ou obra, e visa a implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições 

e no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências 

contidas na NR-9, ambas do MTE;

Sobre o tema, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa (“IN RFB”) nº 

971/2009 prevendo a elaboração de diversos laudos:
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Legislação sobre a Segurança do Trabalho e a Aposentadoria Especial

IV - PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo estabelecimento, a partir do 

PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da constatação da 

existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos 

da NR-7 do MTE;

V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais do 

trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos dentre os previstos nos incisos I e II, conforme 

disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;

VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme disposto neste ato e na 

Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;

VII - CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença 

ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 

19 a 22 da Lei nº 8.213, de 1991, e nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração 

de análises estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e para a adoção das 

medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo considerados, também, os casos de reconhecimento de 

nexo técnico epidemiológico na forma do art. 21-A da citada Lei, acrescentado pela Lei nº 11.430, de 26 de 

dezembro de 2006.
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Do Arbitramento

Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3º do art. 33 da Lei nº 
8.212, de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das seguintes ocorrências:

I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o disposto no inciso V do art. 291;

II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;

III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa 

prestadora de serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.

Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da prova em contrário.
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Como visto, a lei não dispõe especificamente sobre a insuficiência de laudos ou de outras provas técnicas. A possibilidade de 

arbitramento está prevista apenas no art. 296 da IN RFB 971/2009. Importa ressaltar que não se trata do mesmo arbitramento 

do art. 148 do CTN, aplicável nas hipóteses em que o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o

preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos 

prestados:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à 
tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 
11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (...)
§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição 
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

A Lei 8.212/91 prevê que serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o 

ônus da prova em contrário:



ARE 664.335/SC - Entendimento do STF quanto à 
descaracterização da exposição ao agente nocivo por meio 
da utilização de Equipamento de Proteção Individual

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar ARE 664.335/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida sob o Tema

55 (Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo

de serviço especial), apesar de reconhecer que:

“O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”

Entendeu que, para o trabalhador exposto a ruído acima dos limites legais de tolerância, tal premissa

não poderia ser adotada, pois, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auditivo)

reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade:

“a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles

relacionados à perda das funções auditivas”.
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Níveis de pressão sonora considerados insalubres 
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Período Nível de Pressão Sonora (dB) Fundamento Legal

Até 05 de maio de 1997 > a 80dB Anexo do Decreto nº 53.831/64

De 06 de março de 1997 a 06 de 

maio de 1999

> a 90 dB Anexo IV do Decreto nº 2.172/97

De 07 de maio de 1999 a 18 de 

novembro de 2003

> a 90dB Anexo IV do Decreto nº 3.048/99

A partir de 19 de novembro de 

2003

> a 85 dB Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, 

alterado pelo Decreto nº 

4.882/2003

Diante de tal posicionamento do STF, o fisco deu início à mencionada operação de revisão dos

recolhimentos do adicional de GILRAT.

Em sua atuação, o fisco além de questionar a correta aferição e elaboração dos laudos, em

muitos casos tem adotado como premissa a referência quantitativa da Norma Regulamentadora

nº 17 do Ministério do Trabalho que estabelece como limite 65 dB. No entanto, em nosso

entendimento, o tema há muito é tratado pelo Regulamento da Previdência, que atualmente

estabelece o limite de 85 dB, conforme abaixo:



Posicionamento do CARF

Algumas autuações já foram examinadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Em 

relação ao lançamento da Contribuição GILRAT por arbitramento, o entendimento do tribunal é de que 

ele é cabível quando for constatada incompatibilidade entre os documentos apresentados e houver 

desconformidade com a legislação (como PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP):

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2015
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que 

prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao 

recolhimento do adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei nº 8.213/91 c/c art. 

22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído 

acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico

Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual EPI, não descaracteriza o tempo 

de serviço especial para aposentadoria.

CONTRIBUIÇÃO. ARBITRAMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOCUMENTOS. A contribuição adicional ao GILRAT será 

lançada por arbitramento quando for constatada a incompatibilidade entre PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP. (...)
(Acórdão nº 2201-004.466 – CARF, Relator Marcelo Milton da Silva Risso, Sessão em 08/05/2018)
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“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. É devia contribuição a 
título de adicional ao SAT, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da exposição dos trabalhador a agente 
nocivo decorrente de riscos ambientais, a ser pago pelas empresas que possuem segurados em condições especiais que 
prejudiquem a saúde e a integridade física. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO 
LEGAL A lei prevê o arbitramento da base de cálculo das contribuições quando ocorrer a apresentação deficiente de 

documento, invertendo-se o ônus da prova.

(Acórdão nº 2202-004.366 – CARF, Relatora Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Sessão em 08/05/2018)”

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2003
ADICIONAL DO SAT. ARBITRAMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO (PPRA, 
PCMSO E LTCAT). INCOMPATIBILIDADE DE DADOS. A apresentação deficiente da documentação relativa ao controle e 

gerenciamento da saúde e segurança do trabalho em desconformidade com as NR's/MTE e com incompatibilidade dos 

dados nela contidos justificam a adoção e o lançamento do adicional do SAT por meio do arbitramento. Precedentes. (...)

(Acórdão nº 2402-00.146 – CARF, Relator Lourenço Ferreira do Prado, Sessão em 22/09/2009)”
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Posicionamento do CARF



Merece destaque o acórdão nº 2402-005.862, no qual a 2ª Turma Ordinária, da 4ª

Câmara, da 2ª Seção de Julgamento do CARF, afastou a incidência após a realização de

prova pericial:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2004 
PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO DA NÃO EXPOSIÇÃO DE SEGURADOS A CONDIÇÕES DE TRABALHO 
QUE GARANTAM A APOSENTADORIA ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA 
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO GILRAT. 
Comprovando-se mediante prova pericial que os trabalhadores não se encontravam expostos a 

condições de trabalho que lhes garantia o benefício da aposentadoria especial, considera-se 

inocorrido o fato gerador da contribuição adicional àquela destinada ao financiamento dos 

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes 

de riscos ambientais do trabalho GILRAT.”
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Posicionamento do CARF
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