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A publicação da Medida Provisória 
627 ocorrida no dia 12/11/13, 
trouxe grandes alterações na 

legislação tributária Federal, atingindo o 
IRPJ, a CSLL, o PIS e a Cofins, sendo criado 
um novo regime fiscal para apuração e 
pagamento desses tributos. 

Além disso, foi revogado o RTT 
(Regime Tributário de Transição) e a 
apuração dos tributos passou a ser feita a 
partir dos resultados contábeis apurados 
com base no IFRS (International Financial 
Reporting Standards) que traduzido 
significa Normas e Padrões Internacional 
de Contabilidade, de modo que algumas 
normas contábeis passaram a ser aceitas 
para fins fiscais e outras não.

As alterações ocorridas nas regras 
de apuração dos tributos federais são 
muito substancias e necessitam de um 
acompanhamento eficaz pelo corpo 
contábil das empresas.

Tanto as empresas, como seus 
profissionais deverão estar alertas, tendo 
em vista que, apesar de o novo regime 
somente ser obrigatório a partir do ano 
de 2015, já em dezembro deste ano 
deverão ser tomadas algumas decisões 
importantes, dentre elas, de realizar ou 
não distribuição de lucros, cálculo dos 
juros sobre capital próprio, entre outras.

As mais importantes alterações são:

•	 O fim da neutralidade do IFRS na 
apuração do IRPJ e da CSLL. Esta 
alteração traz o disciplinamento 
de ajustes decorrentes dos 
novos métodos e critérios 
contábeis introduzidos em razão 
da convergência das normas 

contábeis brasileiras aos padrões 
internacionais;

•	 O IRPJ e a CSLL serão apuradas 
por meio de escrituração digital 
(Sped) cujos registros serão feitos 
no e-LALUR - Livro de Apuração do 
Lucro Real digital;

•	 Manutenção da sistemática de 
ajustes em Livro Fiscal para 
os ajustes do lucro líquido. O 
contribuinte fará os registros 
contábeis e fiscais seguindo as 
leis comerciais e regras contábeis 
com base no IFRS e posteriormente 
fará ajustes de acordo com as leis 
fiscais para apurar o lucro real e a 
CSLL no e-LALUR;

•	 Foi criada multa específica pela falta 
de apresentação da escrituração 
do livro de apuração do lucro 
real em meio digital, ou pela sua 

apresentação com informações 
incorretas ou omissas, com base 
na capacidade contributiva da 
empresa;

•	 Foi dada isenção para os lucros 
distribuídos com base nas regras 
do IFRS, no período de 2008 
a 2013, e a partir de 1º/1/14 
somente estarão isentos os lucros 
distribuídos com base nas regras 
fiscais, o que for distribuído além 
será tributado;

•	 Nas aquisições e reorganizações 
societárias deverão ser feitos três 
registros destacados: o custo de 
aquisição; a mais valia (diferença 
entre o valor justo e o valor de 
aquisição) e o ágio apurado com 
base em rentabilidade futura 
(somente este ágio é que será 
dedutível);

•	 Na avaliação dos investimentos 
pela equivalência patrimonial, a MP 
dispõe sobre o registro separado 
do valor decorrente da avaliação 
ao valor justo dos ativos líquidos da 
investida (mais-valia) e a diferença 
decorrente de rentabilidade futura 
(goodwill).

•	 Ainda com relação às participações 
societárias avaliadas pelo valor do 
patrimônio líquido, destaca-se a 
alteração quanto à avaliação e ao 
tratamento contábil do novo ágio 
por expectativa de rentabilidade 
futura também conhecido como 
goodwill. A MP estabelece prazos 
e condições para a dedução do 
novo ágio por rentabilidade futura 

Por:  Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA MP 627.
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Atualmente, muito se fala sobre a 
possibilidade de revisão dos saldos de 
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço, mas pouco se sabe das reais 
condições para a propositura de tal reajuste.

Em linhas gerais, o FGTS consiste em 
valores depositados mensalmente pelas 
empresas em nome de seus empregados 
possibilitando-os a formação de um 
patrimônio. Foi criado em 1960, é regido, 
atualmente, pelas disposições da Lei 8.036 
de 1990 e gerido pela Caixa Econômica 
Federal.

O índice de correção aplicado ao saldo 
do FGTS, por força dos dispositivos da Lei 
nº 8.177, de 1º de março de 1991, é a 
Taxa Referencial – TR, calculada pelo Banco 
Central do Brasil.

Contudo, desde 1999, a Taxa Referencial 
deixou de refletir a correção monetária 
almejada, distanciando-se dos índices oficiais 
de inflação, tanto que, hoje, a inflação supera 
6% ao ano e a TR é igual a zero.

Deste modo, contrariamente à função 
do FGTS, a TR não cumpre com sua função 
de manter o poder aquisitivo dos depósitos 
dos trabalhadores, sendo este patrimônio 
subtraído por aquele que tem o dever de 
administrá-lo.

Nesta esteira, se a TR não mais preserva 
o poder aquisitivo do trabalhador, o mais 
correto será a aplicação do INPC que, 
além de ser o índice que melhor reflete 
a atualização no mercado é, justamente, 
aquele que corrige o salário mínimo. Nada 
mais condizente.

Contudo, insta informar que alguns juízes 
têm entendido que o melhor índice seria o 
IPCA-E, o qual também acompanha os 
índices inflacionários.

Assim, há que se ressaltar que, ainda, 
não existe lei que obrigue a correção 
monetária do FGTS pelo INPC ou pelo 
IPCA-E, conforme muitos postularam 
em suas ações.Contudo, é juridicamente 
possível o ingresso das referidas ações e, ao 
contrário do que vínhamos acompanhando, 

nos primeiros julgados destes pedidos, os 
Juízes têm sentenciado, em muitas ações, 
a obrigaçãoda correção do FGTS pela 
inflação, de modo que as chances de êxito 
têm se mostrado cada vez mais evidentes.

Por fim, insta informar que o direito ao 
reajuste do FGTS se estende aos herdeiros 
de trabalhadores já falecidos, desde que 
observado a prescrição trintenária, ou seja, 
até 2029.  

Por todo exposto, para a viabilidade da 
propositura da Ação de Reajuste do FGTS, 
temos que: o direito ao reajuste abrange não 
só os trabalhadores que possuem saldo do 
FGTS, como também aqueles que já fizeram 
uso dele; que o reajuste se aplicará apenas 
aos saldos do FGTS a partir de 1999; a 
prescrição da ação é trintenária e que para 
a instrução da ação é necessária a juntada, 
além dos documentos de identificação, 
a cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social)e dos extratos de FGTS.

Por: Dra. Renata Rezende Higa

(goodwill) na hipótese de a empresa 
absorver patrimônio de outra, em 
virtude de incorporação, fusão ou 
cisão, na qual detinha participação 
societária adquirida com goodwill. 
Esclarece que a dedutibilidade do 
goodwill só é admitida nos casos 
em que a aquisição ocorrer entre 
empresas independentes;

•	 De forma a manter o tratamento 
tributário, a MP elimina os efeitos 
decorrentes da realização da mais 
ou menos-valia e do goodwill na 
apuração do lucro real;

•	 Dispõe sobre o tratamento tributário 
do ganho por compra vantajosa na 
hipótese de incorporação, fusão 

ou cisão da participação societária 
que gerou o referido ganho;

•	 Pagamento de remuneração a 
empregados ou sócios baseado 
em ações deve ser adicionado ao 
lucro líquido;

•	 Tratamento dos efeitos provocados 
em razão da alteração significativa 
na forma de contabilização do 
arrendamento mercantil (leasing) na 
lei das S.A., com o reconhecimento 
no ativo imobilizado do bem 
arrendado, desde a formalização 
do contrato.

Diante destas importantes alterações 
introduzidas no ordenamento jurídico por 
meio da Medida Provisória 627/2013, 

aconselhamos que os departamentos 

contábil e fiscal da Consulente promovam 

uma atualização sobre a matéria, tendo 

em vista o forte impacto que poderá ter 

em sua atividade.

Por se tratar de um tema 

extremamente CONTÁBIL, é de sua 

importância que os profissionais contábeis 

da empresa efetuem um estudo detalhado 

sobre toda a forma de contabilização e 

possíveis impactos que a MP poderá trazer.

Posto isto, nos colocamos a inteira 

disposição para maiores esclarecimentos 

do ponto de vista jurídico.

ENTENDENDO O 
REAJUSTE DO FGTS



04 | Boletim Informativo

É com grande satisfação que informamos a 
todos nossos clientes, parceiros e amigos que a 
Lopes & Castelo Sociedade de Advogados, 

em função ao crescimento que obteve nos últimos 
anos, está atuando desde janeiro de 2014 em 
novas e modernas instalações. 

Disponibilizamos aos clientes uma nova 
infraestrutura de ponta, agora localizada no 12º 
andar, no mesmo Edifício Barão de Ouro Branco 
situado na Avenida Paulista, nº 575.

loPes & castelo sociedade de 
advogados eM novas instalações
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O investimento realizado pela Lopes & Castelo não 
se limitou apenas aos 300m2 de espaço físico, mas 
aperfeiçoamos todo o sistema jurídico do escritório, e foram 
reformulados todos os sistemas de arquivos, isto para trazer 
maior agilidade e segurança aos nossos clientes.

Com essa nova estrutura, a Lopes & Castelo Sociedade 
de Advogados oferece outro diferencial a nossos clientes, 
que é a utilização de nossas salas de reunião.

Dessa forma, sempre que necessário, os clientes do 
escritório poderão utilizar nossa estrutura para que possa 
realizar qualquer tipo de reunião, com toda a praticidade 
e suporte de nossos profissionais, isto porque acreditamos 
que nosso sucesso advém da confiança de nossos clientes 
e do relacionamento de competência, comprometimento e 
profissionalismo, marcas presentes na atuação de nossos 
colaboradores.

A Lopes & Castelo Sociedade de Advogados, agradece 
a todos os seus clientes e apresenta suas novas instalações, 
que trarão maior celeridade nos trabalhos e a continuidade 
da prestação de serviços de excelência e responsabilidade.
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Qualquer empresa que adquire 
mercadorias, por mais lídima que 
sejam suas obrigações tributárias 

perante o Fisco, está sujeita a ser autuada 
em razão de posterior declaração de 
inidoneidade das notas fiscais emitidas pelo 
respectivo fornecedor no ato da aquisição.

Isso ocorre porque as Fazendas 
Estaduais, uma vez declarada a 
inidoneidade das notas fiscais que 
acobertaram o negócio jurídico pretérito em 
consequência desta declaração, autuam as 
empresas adquirentes de mercadorias por 
suposto creditamento indevido do ICMS, 
bem como, pelo não recolhimento ou 
recolhimento a menor do referido tributo.

Entende o órgão fiscal que, 
considerada inidônea a nota fiscal de 
aquisição de bens, não pode o adquirente 
da mercadoria se creditar do ICMS. Isto 
porque, sob sua ótica, o creditamento de 
ICMS está condicionado à idoneidade 
da documentação fiscal que acobertou 
a relação jurídica entre fornecedor e 
comprador, independentemente da 
comprovação da boa-fé deste.

Em razão deste entendimento, 
qualquer pessoa jurídica que adquire 
mercadorias de fornecedor cujas notas 
fiscais forem declaradas inidôneas pode 
sofrer uma autuação que, dependendo 
dos bens adquiridos e do número de 
notas fiscais inidôneas, pode alcançar o 
patamar dos milhões de reais, com as 
consequências negativas e os transtornos 
por todos conhecidos, de estar em débito 
com a Fazenda Estadual.

Não obstante a insegurança 
jurídica, instaurada por conta do 
posicionamento acima delineado por parte 

AUTUAÇÃO FISCAL: INIDONEIDADE 
DE NOTAS FISCAIS

Da configuração da boa-fé da empresa que adquire mercadorias acobertadas por notas 
fiscais inidôneas. requisito necessário à improcedência de autuações fiscais

do Fisco, com a possibilidade de autuações 
pela simples aquisição de mercadorias, 
o Poder Judiciário, após anos de debate, 
sedimentou jurisprudência, no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da 
possibilidade de creditamento do ICMS na 
aquisição de mercadorias acobertadas por 
notas fiscais declaradas, posteriormente à 
realização do negócio jurídico, inidôneas 
pelo Fisco, desde que comprovado que 
o adquirente agiu de boa-fé, provando a 
realização do negócio.

Referida orientação pacificou-se na 
análise, pelo Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, do Recurso Especial n.º 1.148.444 
do Estado de Minas Gerais, submetido 
ao regime dos recursos repetitivos 
representativos de controvérsia, o que 
impõe suas decisões à observância dos 
tribunais inferiores, isto é, uma vez decidida 
uma questão nessa sistemática os demais 
tribunais devem se submeter à decisão 
prolatada.

Diante desse cenário em que, mesmo 
com posicionamento definitivo do Superior 
Tribunal de Justiça acima referido, o Fisco 
autua as empresas pelo simples fato de terem 
adquirido mercadorias de fornecedores 
declarados inidôneos, após a realização 
da transação comercial, necessário se faz 
que, os maiores prejudicados com essas 
autuações, quais sejam, os adquirentes de 
bens, tomem providência preventivas e, se 
autuados, administrativas e principalmente 
judiciais para resguardar o seu direito ao 
creditamento decorrente dessas operações 
comerciais.

Não podemos esquecer, ainda, que 
o direito ao aproveitamento do crédito de 
ICMS está condicionado à comprovação da 
boa-fé do adquirente. Este deve demonstrar 
e provar que realmente houve o negócio 
jurídico.

Sendo assim, preventivamente, a 
empresa adquirente de mercadorias deve 
atuar pró-ativamente no sentido de ter 
um conjunto de medidas, cujo objetivo, é 
verificar a regularidade do fornecedor com 
quem contrata, através das mais diversas 
pesquisas para verificar a regularidade, 
funcionalidade e idoneidade da mesma. 
Exemplo disso é a pesquisa SINTEGRA. 

Feito isso, para cada aquisição de 
bens, deve guardar toda documentação 

que comprove, efetivamente, que o negócio 
jurídico ocorreu, afastando qualquer 
possibilidade de simulação, em especial 
os documentos fiscais que demonstrem 
que houve o destaque do imposto 
devido, escrituração nos livros contábeis, 
comprovantes de pagamento, frete, entre 
outros.

Outrossim, quando autuadas, as 
empresas de boa-fé devem, primeiramente, 
se defender no âmbito administrativo 
tributário. Caso persista a exigência do 
tributo, devem buscar no Poder Judiciário o 
amparo de seu direito, constitucionalmente 
garantido, de creditamento do ICMS, 
alicerçado no princípio da não-
cumulatividade, onde poderão demonstrar 
a veracidade da compra e venda efetuada 
e boa-fé, de sua parte, no negócio jurídico 
realizado.

Importante uma assessoria jurídica 
que lhe apresente as exigências mínimas e 
a conduta que deve ser seguida para evitar 
as autuações ou, caso ocorram, a forma de 
demonstrar em juízo a improcedência da 
exigência tributária.

Conclui-se, portanto, que a empresa 
que adquire mercadorias de fornecedor com 
declaração posterior de inidoneidade, pode 
ser autuada pelo Fisco por creditamento 
indevido de ICMS e falta de recolhimento 
do mencionado tributo, sendo necessário se 
salvaguardar dessa indevida gerência com 
medidas preventivas e/ou administrativo/
judiciais que comprovem a boa-fé da 
mesma, isto é, que não há qualquer fraude 
ou simulação no negócio, comprovando 
que este realmente ocorreu.

Na maioria das situações, o 
assessoramento jurídico se faz necessário, 
no sentido de auxiliar e indicar os meios 
necessários para configuração da boa-fé 
da empresa adquirente de mercadorias, 
requisito necessário à improcedência 
de autuações fiscais fundamentadas na 
inidoneidade de notas fiscais, evitando, 
assim, ter que arcar com a prática abusiva 
do Fisco, que penaliza empresa de boa-
fé, em função de fraude praticada por 
terceiros, fazendo incidir correção e multas 
sobre suposto débito que a empresa idônea 
não deu causa.

Por: Dr. Marcos Jefferson da Silva



A Consolidação das Leis do Trabalho 
em seu artigo 482, alínea “f” 
preceitua que constitui falta grave 

permissiva de dispensa por justa causa a 
embriaguez habitual ou em serviço, senão 
vejamos:

“Constituem justa causa 
para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador: 
f - embriaguez habitual ou em 
serviço;”

 Ao inserir no texto a conjunção 
“ou”, o legislador indicou a possibilidade 
de alternativa. Daí é possível inferir que tal 
alínea trata de duas faltas graves distintas.

Uma por sua vez, é embriaguez 
habitual, outra em serviço.

O legislador estabeleceu no 
primeiro caso que a embriaguez habitual 
enseja dispensa por justa causa, tendo 
em vista a fundamentação na proteção 
do trabalhador ao trabalhar em estado 
de embriaguez, pois poderia sofrer um 
prejuízo maior que a dispensa motivada, 
ou seja, um acidente ocasionando a 
própria morte ou a de terceiros.

Além da possibilidade de causar 
um acidente, há também o risco do 
empregado causar sérios prejuízos 
materiais ao empregador, seja por perda 
de matéria prima numa falha operacional 
ou por danos na utilização de máquinas, 
ferramentas ou equipamentos de trabalho.

O fato de a embriaguez habitual 
ser constante nas empresas levou os 
Tribunais a se posicionarem a respeito, 
tal entendimento foi compatível com o 
raciocínio da Organização Mundial da 
Saúde - OMS, ou seja, a embriaguez 
habitual é realmente considerada 

A EMBRIAGUEZ  HABITUAL 
OU EM SERVIÇO
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uma doença, tendo em vista que, tal 
embriaguez causa dependência afetando 
a saúde do trabalhador.

Dessa forma, como todos os 
casos de doença, o empregado deve 
ser encaminhado à previdência social 
(INSS), recebendo os 15 primeiros dias 
da empresa e a partir de então, ingressar 
no auxílio doença, passando a receber o 
auxílio previdenciário.

Assim, a empresa cumpre sua 
função social e o empregado mantém o 
emprego, conseguindo mais facilmente 
se recompor sem se preocupar com 
faltas injustificadas ou desligamento da 
empresa, até porque, depois existe a 
garantia provisória no emprego por doze 
meses.

O Tribunal Superior do Trabalho 
em decisões reiteradas vem entendendo 
por afastar a justa causa na demissão de 
um funcionário dependente de álcool. 

Já a embriaguez em serviço, 
tem que ocorrer durante o expediente, 
caso que possibilita a dispensa por justo 
motivo, mas uma só falta não basta para 
a sanção ser aplicada, é preciso formular 
histórico disciplinar do trabalhador, para 
comprovar que todas as medidas foram 
tomadas, antes de demitir o empregado 
por justa causa.

Em que pese a corrente majoritária 
alegar que deve-se manter um histórico 
de ocorrências, há alguns julgados no 
sentido contrário, disciplinando que 
basta um único evento na presença de 
duas testemunhas ou até mesmo sem 
testemunhas para a justa causa ser 
confirmada.

Deve-se levar em conta que o 
empregador ou superior hierárquico 
não pode anuir ou até mesmo incentivar 
essa prática. Muitas vezes o empregador, 
ao final do expediente, promove um 
churrasco na empresa com bebidas 
alcoólicas, sendo claro que, se qualquer 
funcionário ficar embriagado por esse 
motivo, não estará sujeito à demissão por 
justa causa.

Por fim, aconselha-se no caso 
da embriaguez habitual, encaminhar o 
empregado ao INSS para que ele faça 
o tratamento por dependência química, 
afastando de seu labor, tendo em vista 
a possibilidade de prejuízos tanto ao 
empregado quando ao empregador. 
Quanto à embriaguez em serviço, 
formular um histórico disciplinar para 

que possa ter base a aplicação de falta 
grave ensejadora da justa causa ou, basta 
a simples constatação para demitir o 
empregado por justo motivo, à escolha do 
empregador.

O auxílio doença é regulado pela 
Lei 8.213/91, onde o artigo 59 fixa que o 
trabalhador, para ter direito ao benefício, 
tem de contribuir para a Previdência 
Social por, no mínimo, 12 meses. Sem a 
observância do aludido prazo de carência 
não existe possibilidade do deferimento do 
pedido.

Existe previsão legal para a 
concessão do recebimento do benefício 
de auxílio doença, a carência desse 
benefício é questão interessante, se o 
empregado segurado da Previdência 
Social por período inferior a 12 meses, 
seja acometido de doença que necessite 
de afastamento superior a 15 dias. Na 
área previdenciária ele não fará jus ao 
benefício auxílio doença, tendo em vista 
que a Lei Federal 8.213/91 exige carência 
de 12 meses, hipótese de incidência não 
alcançada.

Insta esclarecer que a carência 
não será exigida em caso de acidente 
de qualquer natureza, por acidente de 
trabalho ou fora do trabalho, ou de 
doença profissional ou do trabalho.

A primeira alternativa é que o 
empregado continue contribuindo para a 
Previdência Social enquanto estiver com 
seu contrato de trabalho suspenso, se 
cumprido o período de carência de 12 
meses poderá requerer o auxílio doença, 
conforme dicção do artigo 59 da Lei 
8.213/1991.

A segunda alternativa para o 
empregado, é que ele fique com seu 
contrato de trabalho suspenso até que 
seja constatada a impossibilidade de 
sua recuperação ou reabilitação, neste 
momento o empregado poderá pleitear o 
benefício de aposentadoria.

A terceira e ultima alternativa 
será o empregador continuar a realizar 
o pagamento da remuneração ao 
empregado doente, medida esta 
que somente se justificaria no plano 
misericordioso e da função social da 
empresa, eis que o contrato de trabalho 
do empregado restará suspenso apartir do 
décimo sexto dia de afastamento.

Por: Dra. Joziane Maria Couto
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Diferentemente do vale transporte, a 
alimentação do empregado não é uma 
obrigação do empregador, não havendo 

lei que determine ao empregador o fornecimento 
de refeição ao empregado.

O artigo 458 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT dispõe que a alimentação do 
empregado, fornecida pelo empregador, está 
compreendida no salário:

 Art. 458 da CLT: 

“Além do pagamento em dinheiro, 
compreendem-se no salário, para todos os 
efeitos legais, a alimentação, habitação, 
vestuário ou outras prestações in natura que a 
empresa, por força do contrato ou do costume, 
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o 
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.”

A referida redação foi redigida em 1967, época em que 
provavelmente o trabalhador tinha tempo suficiente para fazer sua 
refeição em casa, o que nas grandes cidades se tornou quase impossível.

Hoje em dia, com o crescimento desenfreado da economia e a 
competividade do mercado de trabalho, é um privilégio o empregado 
que continua tendo condições de realizar suas refeições em seu lar, 
mesmo porque o tempo de deslocamento do empregado de seu trabalho 
até sua casa e o de retorno, superam 01 hora.

Por não ser matéria contemplada em Leis, o assunto se torna 
viável através de convenções e acordos coletivos ou acordos individuais 
(instrumentos normativos).

As matérias vinculadas a tais instrumentos servem para 
complementar os direitos estabelecidos na CLT, garantindo assim o 
fornecimento de alimentação in natura ou vales, conhecidos por tíquetes 
refeição ou alimentação.

A Norma Regulamentadora número 24 estabelece, em razão do 
número de empregados, especificidades em relação ao local destinado 
à alimentação e não em sua obrigatoriedade em fornecê-la. Assim, se 
o empregador opta em fornecer refeição aos seus empregados deve 
observar as disposições na NR – 24.

Como por exemplo, podemos citar que nas empresas com 
mais de 300 empregados obrigatoriamente haverá um refeitório, 
água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio de copos 
individuais, ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, 
proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e o uso de copos 
coletivos, nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 até 300 
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empregados, embora não seja exigido o refeitório, 
deverão ser asseguradas aos trabalhadores 
condições suficientes de conforto para a ocasião 
das refeições, dentre outros.

Não é apenas uma questão de Lei, passou 
a ser uma necessidade do empregador que o 
empregado se ausente o menor tempo possível 
na empresa, e se o empregador dispensasse o 
empregado para refeições em casa, poderia 
haver desperdícios de tempo com o trajeto, 
acidente de trajeto, intervenções familiares, etc, 
o que poderia comprometer o rendimento do 
empregado.

Portanto, embora não haja previsão legal 
da obrigatoriedade em fornecer a alimentação, o 
empregador que concede este benefício acaba se 

beneficiando também de duas grandes vantagens que são os incentivos 
fiscais e principalmente, a satisfação do trabalhador, que terá como 
preocupação, a melhoria do rendimento do seu trabalho e não como irá 
fazer ou deixar de fazer uma refeição com qualidade.

O Ministério do Trabalho e Emprego - MTE busca, por meio 
das Normas Regulamentadoras, estabelecer as condições mínimas de 
trabalho para que o empregado possa desenvolver suas atividades e 
manter a boa condição de saúde e a qualidade de vida. 

Além disso, o MTE instituiu a Lei 6.321/76, regulamentada em 
1994, o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.

Este programa foi instituído com o objetivo de melhor as 
condições nutricionais e a qualidade de vida dos empregados, a redução 
de acidentes e o aumento da produção.

Vale ressaltar que o PAT não tem natureza salarial, ou seja, não 
integra a remuneração para quaisquer efeitos, e também não constitui 
base de cálculos para nenhum tipo de contribuição.

É importante lembrar que a lei refere-se a ajuda alimentação, ou 
seja, uma parte deve ser custeada pelo empregador a outra pelo próprio 
empregado, pois o fornecimento gratuito pelo empregador, caracteriza 
parcela de natureza salarial, incidindo os reflexos trabalhistas.

Também terá natureza salarial o valor custeado, parcialmente ou 
não, quando o empregador conceder o benefício sem ter aderido ao PAT.

Aderindo ao Programa a empresa poderá deduzir do Imposto 
de Renda devidocom base no lucro real, o valor equivalente à aplicação 
da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das despesas 
de custeio realizadas na execução do PAT, diminuída a participação dos 
empregados no custo das refeições.

Por: Dra. Thaís Ferreira Galatte Pourrat


