
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº24 – 15 de Outubro de 2020 

FAP 2021 – UMA OPORTUNIDADE PARA REDUÇÃO DE CUSTOS FISCAIS 

O Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho, publicou no dia 28.09.2020 a Portaria nº 21.232 que disponibilizou o 

resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, no ano de 

2020, com vigência para o ano de 2021, que teve como base a consolidação dos 

dados coletados pela previdência social nos anos de 2018 e 2019. 

O que é o FAP ? É o Fator Acidentário de Prevenção que mede o desempenho da 

empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes 

de trabalho ocorridos num determinado período. Está em vigor desde janeiro de 

2010, e consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de 0,5000 a 

2,0000, a ser aplicado à respectiva alíquota dos Riscos Ambientais do Trabalho – 

RAT. 

O que é o RAT ? É a contribuição da empresa, prevista no inciso II, do artigo 22 da 

Lei 8212/91, com base num percentual que mede o risco da atividade econômica, 

destinada a contribuição para financiamento dos benefícios previdenciários 

decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa. A alíquota de 

contribuição para o RAT será de 1% se a atividade é de risco mínimo; 2% se de 

risco médio e de 3% se de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração 

paga aos empregados. Por exemplo, ocorrendo exposição do trabalhador a 

agentes nocivos que venham a permitir a concessão de aposentadoria especial, 

haverá acréscimo das alíquotas para que a empresa possa financiar referida 

aposentadoria através do aumento no recolhimento da contribuição. 

Vale informar que a alíquota do RAT pode ser aumentada ao dobro (6%) também 

poderá se reduzida pela metade (0,5%), sendo que este ajuste é feito através de 



           
 

tratamento estatístico da gravidade, frequência e custo dos acidentes relativos ao 

estabelecimento da empresa.  

A alíquota do RAT é definida de acordo com o grau de risco de acidente do 

trabalho da atividade preponderante – código CNAE e, portanto, aplicável a 

todas as empresas do mesmo setor econômico. Por sua vez, o FAP, analisa os 

dados do estabelecimento da empresa individualmente (por CNPJ), e considera a 

quantidade de acidentes, sua frequência e custo. Para fins de apuração do grau 

de risco de acidente do trabalho, considera-se atividade preponderante em cada 

estabelecimento da empresa (matriz, filial etc). 

São considerados no cálculo do FAP os benefícios acidentários e os óbitos 

registrados pela Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT. São excluídos do 

cálculo os acidentes que resultem em incapacidade inferiores a 16 dias, e a morte 

e benefícios acidentários decorrentes do trajeto na ida ou retorno do trabalho. 

Consulta do FAP 2021 

A consulta do FAP 2021 está disponível desde o dia 30 de setembro de 2020, 

mediante acesso por senha pessoal, no sítio eletrônico da Previdência 

(www.gov.br/previdencia) e da Receita Federal (www.receita.economia.gov.br). 

Contestação do FAP 2021 

As empresas poderão apresentar contestação dos elementos do cálculo do FAP 

2021 através do formulário eletrônico de contestação no período de 01 a 30 de 

novembro de 2020. Da decisão proferida caberá recurso eletrônico, no prazo de 

30 dias, contado da data da sua publicação no Diário Oficial da União ou até a 

propositura de ação judicial. 

http://www.gov.br/previdencia
http://www.receita.economia.gov.br/


           
 

Importante salientar a importância do associado em conhecer a referida matéria, 

via departamentos pessoal e jurídico, pois como há possibilidade de redução da 

alíquota do RAT, a importância de implantação de medidas administrativas para 

redução de riscos de acidente de trabalho e política de medicina e segurança do 

trabalho.  Para isso, fazer um levantamento de riscos do ambiente de trabalho; 

aprimorar  políticas de saúde e segurança do trabalho; melhore a classificação da 

taxa de frequência que é dos fatores que irão compor o cálculo do FAP; promover 

a conscientização dos trabalhadores e investir em consultorias e treinamentos  

sobre a medidas de segurança no trabalho, são algumas recomendações bem 

vindas para redução de custos fiscais e  responsabilidades previdenciárias. 

BIFFI ADVOCACIA 


