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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

FAP - ALTERAÇÕES 
 

Foi publicada a Portaria SEPT nº 21.232 (DOU de 28.09.2020, pág. 
487) disponibilizando os novos percentis do Fator Acidentário de 

Prevenção – FAP, matéria desta edição. 
 

Importante ressaltar as modificações promovidas, especialmente pelo 
Decreto nº 10.410 (DOU de 31.06.2020) que determinou que os 

percentis de freqüência, gravidade e custo não serão mais publicados 
no diário oficial. Agora, estarão disponibilizados na rede de 

computadores, no sítio da Previdência Social – 
www.gov.br/previdencia. 

 
Em face dos novos parâmetros, as empresas podem fazer as 

impugnações, no período de 01 a 30 de novembro próximo, por meio 
eletrônico, dirigido ao Conselho de Recursos da Previdência Social. 

 
O FAP está disponível à consulta nos sítios da Previdência Social e 

da Receita Federal, a saber: www.gov.br/previdencia e 
www.receita.economia.gov.br. 

 
Deve-se lembrar, ainda, que muitas empresas estão depositando os 
valores judicialmente, para discutir a validade da cobrança do FAP, 

embora a jurisprudência mais recente seja oscilante. 
 

Para quem se interessar, oferecemos nossos préstimos, tanto para 
questionamento da via administrativa, quanto na via judicial, com 

depósito dos valores judicialmente ou, de maneira mais conservadora, 
mediante depósito judicial dos valores supostamente devidos. 

 
Depois disso, é esperar o pronunciamento judicial, com parcimônia, 

sem pressa, e resultado incerto. 
 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
http://www.gov.br/previdencia
http://www.gov.br/previdencia
http://www.receita.economia.gov.br/
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1. Definição 
 

 O Fator Acidentário de 

Prevenção - FAP consiste num 

multiplicador variável num intervalo 

contínuo de cinco décimos (0,5000) a 

dois inteiros (2,0000), aplicado com 

quatro casas decimais, considerado o 

critério de arredondamento na quarta 

casa decimal, a ser aplicado à respectiva 

alíquota, em razão do desempenho da 

empresa, dentro da respectiva atividade 

econômica, a partir da criação de um 

índice composto pelos índices de 

gravidade, de frequência e de custo que 

pondera os respectivos percentis com 

pesos de cinquenta por cento, de trinta 

cinco por cento e de quinze por cento, 

respectivamente. 

 

 

2. Finalidade 
 

 Um fator é aquele elemento que 

contribui para um resultado. Temos no 

FAP um levantamento estatístico que 

permitirá aumentar ou diminuir a carga 

tributária das empresas, relativamente 

ao custeio dos benefícios acidentários e 

de aposentadoria especial. 

 

 

 Assim, as alíquotas do Seguro 

de Acidentes do Trabalho – SAT (1, 2 

ou 3% conforme grau de risco), serão 

reduzidas em até 50% ou aumentadas 

em até 100% em razão do desempenho 

da empresa em relação a sua respectiva 

atividade, aferido pelo Fator 

Acidentário de Prevenção – FAP. 

 

 

3. Índices de Cálculo 
 

 A apuração levará em 

consideração a freqüência, gravidade e 

custo de cada empresa quanto à 

concessão de benefícios previdenciários 

que causam incapacidade e morte, 

apurados da seguinte forma: 

 

1) para o índice de freqüência, os 

registros de acidentes e doenças do 

trabalho informados ao INSS por meio 

de Comunicação de Acidente do 

Trabalho - CAT e de benefícios 

acidentários estabelecidos por nexos 

técnicos pela perícia médica do INSS, 

ainda que sem CAT a eles vinculados; 

2) para o índice de gravidade, todos os 

casos de auxílio-doença, auxílio-

acidente, aposentadoria por invalidez e 

pensão por morte, todos de natureza 

acidentária, aos quais são atribuídos 

pesos diferentes em razão da gravidade 

da ocorrência, como segue: a) pensão 

por morte: peso de cinquenta por cento; 

b) aposentadoria por invalidez: peso de 

trinta por cento; e c) auxílio-doença e 

auxílio-acidente: peso de dez por cento 

para cada um;  

3) para o índice de custo, os valores dos 

benefícios de natureza acidentária pagos 

ou devidos pela Previdência Social, 

apurados da seguinte forma: 
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 a) nos casos de auxílio-doença, com 

base no tempo de afastamento do 

trabalhador, em meses e fração de mês; 

e b) nos casos de morte ou de invalidez, 

parcial ou total, mediante projeção da 

expectativa de sobrevida do segurado, 

na data de início do benefício, a partir 

da tábua de mortalidade construída pela 

Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE para toda 

a população brasileira, considerando-se 

a média nacional única para ambos os 

sexos. 

 

 

4. Período de Apuração e 

Divulgação 
 

 O Ministério da Economia / 

SETP divulga anualmente, sempre no 

mês de setembro - agora não mais no 

Diário Oficial, mas nos sítios da 

Previdência Social e da Receita Federal 

- os róis dos percentis de frequência, 

gravidade e custo por Subclasse da 

Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas-CNAE – agora na versão 

2.3 – relativos a cada empresa, com as 

respectivas ordens de freqüência, 

gravidade, custo e demais elementos 

que possibilitem a esta verificar o 

respectivo desempenho, de acordo com 

sua classe de atividade econômica. 

 

 Para o cálculo anual FAP, serão 

utilizados os dados de janeiro a 

dezembro de cada ano, substituídos 

pelos novos dados anuais incorporados, 

mediante divulgação anual. 

 

 

5. Dos Recursos 
 

 Das decisões do INSS nos 

processos de interesse dos beneficiários 

e das controvérsias relativas à apuração 

do FAP caberá recurso para o CRPS. 

 

 É de trinta dias o prazo para 

interposição de recurso e para o 

oferecimento de contra-razões, contados 

da ciência da decisão e da interposição 

do recurso, respectivamente. 

 

 A impugnação na via 

administrativa deverá ser 

exclusivamente quanto à apuração dos 

novos percentis, afastados outros 

argumentos jurídicos, mediante 

formulário eletrônico próprio. 

 

 Eventual ação judicial movida 

fará com que o recurso administrativo 

seja renunciado. 

 

 

6. Da Constitucionalidade 
 

Não há qualquer dúvida que o FAP é 

inconstitucional, porque fere diversos 

princípios constitucionais, pois, entre 

outros, espelham critérios determinados 

para uma categoria de empresas, e não 

para cada contribuinte, o que fere a 

tipicidade do tributo. 

 

 Não obstante, o STF considerou 

constitucional a sua implementação (RE 

684.261/RS, como segue adiante: 

 

Ex positis, manifesto-me pela existência 

de repercussão geral da questão 

constitucional suscitada no recurso 

extraordinário e, reiterando a 

jurisprudência do Tribunal, 

manifestada no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 343.446, nego 

seguimento ao extraordinário, com 

fundamento no artigos 543-A e 543-B, § 

3º, ambos do Código de Processo civil. 

 

Não se afasta, contudo, o 

questionamento dos percentis apurados 

administrativamente. 

 

     


