
LEGAL ALERT

No último dia 21 de Setembro de 2018, foi publicada a Portaria nº 409/2018, que divulgou os
índices que foram considerados para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção, o chamado 
FAP, de 2018, com  vigência para  o ano de 2019. A  referida  portaria  dispõe, também, sobre o
processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas em
face do índice FAP a elas atribuídos. 
 
Em suma, o FAP varia anualmente e é calculado com base nos dois últimos anos de  todo o
histórico de acidentes da Previdência Social, tendo sido criado em 2010, com o  objetivo de
incentivar as empresas a melhorarem suas condições de trabalho, bem como a saúde  dos
seus funcionários. Através dele, as empresas que possuem índices de acidentalidade menor,
pagam alíquotas menores do Seguro  Acidente de Trabalho (SAT), podendo  chegar a até
metade do valor da alíquota, caso a empresa não registre nenhum  caso  de  acidente  de
trabalho. Em contraposição, as empresas que possuem índices mais altos, pagarão valores
maiores de SAT. 
 
Para consultar o índice que lhe foi atribuído, as empresas devem consultar nos sites da
Previdência Social (http://www.previdencia.gov.br) e da Receita Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br), a partir de hoje, 28/09/2018.  
 
As empresas que eventualmente não concordarem com os índices que lhes foram atribuídos,
poderão apresentar Contestação perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSSO) da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS), exclusivamente
por meio eletrônico, através de formulário que será disponibilizados nos sítios já mencionados,
no período compreendido entre 01 e 30 de Novembro de 2018. 
 
Para maiores informações, contate a equipe trabalhista de Gasparini, De Cresci e Nogueira de
Lima Advogados. 
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