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1. INTRODUÇÃO

GUIA PRÁTICO PARA CONTESTAÇÃO

A legislação previdenciária tem sofrido diversas alterações ao longo do tem-

po, mudanças estas que impactam desde a forma de cálculo de benefícios 

até critérios para sua concessão.

Com o FAP não é diferente, desde a entrada em vigor, já coleciona mais de vinte 

atos legislativos – normas, orientações internas, etc – desde sua implantação. 

Neste cenário é muito comum que as empresas “deixem de lado” a questão, 

sem dar a devida importância ao tema.

Com o intuito de apoiar as empresas a conhecer e gerir seus dados previden-

ciários, a FIESP publica o guia prático para gestão do FAP – Tipos de Nexo e 

seus impactos, com informações simples e objetivas deverá ser um livro de 

cabeceira ao gestões.

Revista e ampliada, a cartilha tem objetivo de orientar as empresas no pro-

cesso de gestão dos eventos acidentários que geram sinistro na Previdência 

Social e consequentemente tem impacto no computo do FAP.

Divido em dois momentos, as orientações são estruturadas para contestação 

da concessão, diretamente no INSS, dentro dos prazos legais estabelecidos e 

caso infrutífero, na concessão do FAP anual. 
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2. COMO É  
POSSÍVEL REDUZIR 
A CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA?

O cálculo da contribuição previdenciária é feito com base nos riscos ambien-

tais do trabalho e nos eventos laborais que geram sinistros na previdência. 

Assim, a maneira mais eficaz de reduzir os custos com a contribuição Previ-

denciária é atuar na ocorrência dos sinistros. A implantação de um sistema 

de gestão de saúde e segurança, que busque conhecer sua real situação e 

mitigar riscos existentes no processo produtivo para que reduzam doenças e 

acidentes de trabalho é imprescindível para melhorar as condições laborais. 

Essas ações irão propiciar uma indústria mais segura e saudável e contribuir 

para a redução de custos com SST e com contribuições previdenciárias.

É importante destacar ainda que os acidentes de trabalho são a maior fonte 

de prejuízos trabalhistas das empresas.

Para organização da gestão de Saúde, sugere-se o Modelo de Espectro de 

Resposta Biológica (ERB - REIS Paulo, 2003), apresentado a seguir (Figura 4).
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Neste modelo, os dados de segurança e saúde dos trabalhadores que estão 

no domínio interno do estabelecimento podem ser organizados, e sua aná-

lise deve contemplar a identificação de informação relevante ou informação 

que requer ação, seja a curto, médio ou longo prazo, facilitando a adoção de 

intervenções na forma de implantação de medidas preventivas – incluindo 

estilo de vida, condições e ambiente de trabalho –, determinando a minimi-

zação dos efeitos adversos sobre a saúde dos trabalhadores e viabilizando a 

neutralização das ameaças externas e consequente redução de custo (MEN-

DES, 2013). A atuação na base da pirâmide, com ações de promoção de estilo 

de vida saudável e controle dos riscos ocupacionais, é a primeira medida a 

ser aplicada. O estilo de vida, representado pelo sedentarismo, etilismo, ta-

bagismo, estresse, fatores hereditários, hábitos alimentares inadequados, 

obesidade, entre outros, pode contribuir muito para o adoecimento em ge-

ral; ao se somar a isso a má gestão ocupacional, o resultado será catastrófico 
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Figura 4. Modelo de espectro de resposta biológica (ERB - REIS Paulo, 2003).  
Fonte: www.sis.com.br.
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para as empresas. Condições e processos de trabalho inadequados, além dos 

riscos físicos, químicos e biológicos também estão na base da pirâmide. Aqui 

se encontra a principal linha de ação para redução do FAP e a incidência do 

NTEP. Aqui, o investimento é menor.

Aqui, a gravidade é menor. À medida que subimos na pirâmide, maior o custo 

e maior a gravidade. Com esta nova visão, os atuais custos com exames e pro-

cedimentos médicos, inclusive os exigidos por lei, passam para outro nível, o 

de investimento, na medida em que a gestão efetiva da informação gere um 

substancial retorno financeiro para a empresa. 

O exame médico periódico é o grande gerador de informações da base da 

pirâmide:

• Defina indicadores e metas para estilo de vida (sedentários, tabagistas, 

obesos, etc.).

• Analise os dados do relatório anual do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como o plano de ação do PPRA e as in-

formações do monitoramento ambiental. 

• Considere as alterações dos exames laboratoriais, legais que deverão ser 

objeto de indicadores e metas (níveis de colesterol, glicemia, normalidade 

do hemograma, audiometria, etc.). 

• As queixas clínicas relatadas no periódico ou nas consultas assistenciais 

são uma rica informação do adoecimento ainda sem afastamento e pode-

rão nortear o desenvolvimento de programas de prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

Ainda dentro do domínio interno, tenha a gestão do absenteísmo até 15 dias 

sob constante radar. 

No domínio externo, os afastamentos acima de 15 dias, as aposentadorias 

por invalidez e as mortes representam maior gravidade e custo, e deverão 

ser objeto de constante acompanhamento, como apresentado neste ma-
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terial. Agora que já definimos nosso modelo conceitual, realizamos nossos 

principais programas, legais ou não, definimos nossos indicadores e metas; 

caso haja absenteísmo, acidentes e/ou doenças ocupacionais, teremos que 

acompanhá-los de perto. 

Conheça algumas boas práticas a adotar na Previdência e no ambiente em-

presarial. No conceito do FAP, a variação do “fator” ocorre conforme a “quan-

tidade, a gravidade e o custo das ocorrências acidentárias de cada estabe-

lecimento”. Desta forma, o estabelecimento que pretender reduzir seu FAP 

individual deverá adotar medidas que permitam realizar a gestão dos ele-

mentos que compõem o FAP e que, portanto, permitirão a redução (em até 

50%) ou a elevação (em até 100%) da alíquota do RAT.

IMPORTANTE

O cálculo do FAP considera todo o setor econômico, assim, se as empresas de 

um mesmo CNAE investem em saúde e segurança, reduzindo os benefícios 

acidentários, terão a redução do FAP, enquanto aqueles que não investem, 

terão consequentemente aumento de suas alíquotas. 

Do mesmo modo, se todas as empresas investirem em saúde e segurança, 

reduzirão o FAP e consequentemente dessa forma reduzir o valor do RAT (an-

tigo SAT) vinculado ao CNAE do seu segmento econômico.
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3. POR ONDE 
COMEÇAR?

É fundamental que a empresa faça um diagnóstico de seus atuais processos 

de gestão de afastados, abaixo estão questões chave que podem apoiar a 

empresa neste levantamento.

• A empresa mantém as informações médicas dos funcionários, bem como dos 

atestados médicos de maneira estruturada e de fácil consulta?

• Existe um protocolo de atendimento médico para avaliar de maneira deta-

lhada as condições de saúde dos funcionários? 

• Existe um monitoramento médico dos colaboradores que apresentam algum 

adoecimento e a real necessidade de encaminhamento ao INSS?

• Os acidentes de trabalho são investigados e os resultados geram planos de 

ação para eliminação do risco/medidas preventivas?

• A empresa possui mapeamento dos benefícios previdenciários de modo que 

possam ser usados para diagnóstico das condições laborais que mais geram 

adoecimento e precisam ser alvo de processos de melhoria?

• Existe um plano de ação para adequar possíveis desvios que causam 

adoecimento?

• A empresa faz consultas periódicas ao site da Previdência Social e mantém os 

dados organizados em banco de dados, de modo a compor um histórico?

• Os benefícios acidentários concedidos aos seus estabelecimentos estão 

mapeados?

• Há um processo estruturado para os casos de enquadramento indevido 

que demandem contestação?
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4. CONCEITOS

NIT – Número de identificação do trabalhador, é o mesmo número do PIS.

B91 – Benefício concedido pela Previdência Social aos segurados que sofre-

ram acidentes de trabalho - ou a ele equiparados – com incapacidade para o 

trabalho por um período superior a 15 dias.

B92 – Benefício concedido pela Previdência Social aos segurados que sofre-

ram acidentes de trabalho - ou a ele equiparados – que resultou em incapaci-

dade permanente para o exercício de atividade remunerada e sem perspecti-

va de retorno as atividades.

B93 – Benefício concedido pela Previdência Social aos dependentes legais 

dos segurados falecidos em decorrência de acidente de trajeto – ou a ele 

equiparados. 

B94 – Benefício concedido pela Previdência Social aos segurados que tive-

ram a capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de qual-

quer natureza.

CAT – Comunicação de acidente de trabalho – é a comunicação obrigatória 

de todas as ocorrências de acidente relacionado ao trabalho. Deve ser feita 

até um dia útil após a ocorrência e imediatamente em caso de morte.

Tipos de acidente – Típico – é aquele que ocorre no exercício da atividade 

- Trajeto – é aquele que ocorre no deslocamento casa-trabalho e vice versa e 

Doença ocupacional – é a doença que tem como causa a atividade profissional.
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Rotatividade – É o índice de turn over, ou seja, a soma dos funcionários ad-

mitidos, os desligados divididos por dois e o resultado novamente dividido 

pelo número total de funcionários da empresa. 

Massa salarial – É a soma dos valores pagos mensalmente aos colaboradores 

a título de salário. 

Vínculos – É o número de funcionários vinculados ao CNPJ do estabeleci-

mento.

SUB – Sistema Único de benefícios – Base de dados onde estão registrados 

todos os benefícios concedidos pelo INSS.

GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
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5. TIPOS DE NEXO

NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – é a aplicação da presun-

ção epidemiológica relacionada a atividade econômica para concessão de um 

benefício em espécie acidentária. É a associação entre o código da Classifica-

ção Internacional de Doenças (CID) e o da Classificação Nacional de Atividade 

Econômica (Cnae), na parte inserida pelo Decreto no 6.042/2007, na lista “C” do 

anexo II do Decreto no 3.048/1999 (alterado pelo Decreto 6.957/2009).

Não caberá aplicação de multa, por não emissão de CAT, quando o enquadra-

mento decorrer de aplicação do NTEP, conforme disposto no § 5o , art. 22 da 

Lei no 8.213/91, redação dada pela Lei no 11.430/06.

NEXO PROFISSIONAL – é presunção de que a atividade laboral deu causa ao 

adoecimento, ocasionando a concessão de benefício em espécie acidentária 

através de associações entre patologias e exposições constantes das listas A 

e B do anexo II do Decreto no 3.048, de 1999. 

NEXO TÉCNICO POR DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO 
OU NEXO TÉCNICO INDIVIDUAL – Decorrente de acidentes de trabalho tí-

picos ou de trajeto, bem como de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e com ele relacionado diretamente, nos termos do § 2o do art. 20 da 

Lei no 8.213.
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6. COMO MONITORAR 
AS OCORRÊNCIAS 
DA EMPRESA

O monitoramento das ocorrências deve ocorrer periodicamente, mesmo que 

não haja afastamentos de funcionários da empresa. Isto pois a Previdência 

pode vincular ao CNPJ um NIT desconhecido ou faze-lo após o desligamento 

do funcionário durante o período de carência. 

A Previdência Social divulga os benefícios concedidos por todas as suas agencias 

relacionados ao CNPJ da empresa a qual o vínculo empregatício está registrado.

O acesso a esta base deve ser feito diariamente pois os prazos para contestação 

são curtos. 
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7. PASSO-A-PASSO

Acesse o link: http://www.previdencia.gov.br/saude-e-seguranca-do-trabalhador/

1 . Clique em benefícios por incapacidade por empresa:

2. Digite o CNPJ do estabelecimento que deseja consultar, ou o CNPJ raiz para 

consultar todos os estabelecimentos da empresa: 



15MANUAL PRÁTICO PARA CONTESTAÇÃO  FAP-RAT  

3. Ao digitar o CNPJ raiz, o sistema buscará a lista de estabelecimentos e o 

total de benefício concedidos naquele CNPJ:

4. Ao clicar sobre um CNPJ, o sistema carrega a relação nominal dos benefí-

cios concedidos: 
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5. Ao clicar sobre o número do benefício, o sistema carrega os detalhes do 

benefício concedido: 

6. É possível também exportar os dados dos benefícios em planilha excel, cli-

cando em Exporta Dados: 
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Ao exportar os dados, a planilha será carregada no formato abaixo: 

Nesta divulgação estão os seguintes benefícios: 

B31 – Auxilio doença Previdenciária

B32 – Aposentadoria por Invalidez Previdenciária 

B91 – Acidente de trabalho

B92 – Aposentadoria por Invalidez acidentária

B93 – Pensão por morte por acidente do trabalho

B94 – Auxilio acidente de trabalho

Bem como todas as informações relativas ao segurado: 

CNPJ – Ao qual o benefício foi através do NIT vinculado

NB – Número do benefício

Data de Nascimento – Data de nascimento do segurado

CPF – CPF do segurado

NIT – Número de Identificação do trabalhador

Espécie – Tipo do benefício concedido 
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Situação – Status do benefício no INSS – Ativo ou Cessado.

Data de entrada do requerimento – É a data em que o benefício foi reque-

rido pelo segurado.

Data de Início – É a data que inicia o direito do segurado ao benefício.

Data de Despacho – É a data que o INSS providenciou a liberação adminis-

trativa do benefício.

Data de realização da perícia médica – É a data em que foi realizada a 

última perícia médica referente ao benefício.

Data Limite – É a data máxima para que seja feita nova perícia.

Data Indeferimento – é a data em que o benefício foi negado (indeferido). 

Data de Cessação – é a data fim do benefício.

Nexo Técnico – Tipo de nexo aplicado na caracterização da origem acidentá-

ria – Nexo profissional, nexo individual ou nexo técnico epidemiológico.
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8. CONTESTAÇÃO

A empresa deverá fazer a busca de maneira periódica, identificando ocorrên-

cias errôneas ou aplicação de Nexos indevidos. O acompanhamento siste-

mático e periódico é fundamental, tendo em vista ainda que um benefício 

poderá ter sua espécie alterada mesmo após a concessão. 

Deverá reunir todas as evidencias da inconsistência aplicadas aquela ocor-

rência e seguir o rito abaixo descrito:

OCORRÊNCIA DE NIT DESCONHECIDO VINCULADO AO CNPJ
A empresa deverá demonstrar através de CAGED a inexistência do vínculo em-

pregatício e solicitar ao INSS a correção dos dados nos sistemas CNIS e SUB. 

O protocolo deve ser feito na APS onde o benefício foi concedido. 

B92 – Aposentadoria por Invalidez acidentária – a concessão de aposenta-

doria por invalidez, via de regra é a transformação do B91 – auxilio doença 

acidentário – é devida ao funcionário que ficar invalido em decorrência de 

acidente de trabalho. Para os casos em que a empresa tem comprovação que 

a ocorrência não tem relação com a atividade profissional, deverá ser apre-

sentada a contestação, devidamente embasada em documentos probatórios 

da inexistência do nexo, solicitando ao INSS que seja revista a modalidade da 

concessão do benefício e correção no sistema SUB. O protocolo deve ser feito 

na APS onde o benefício foi concedido. 

B93 – Pensão por morte por acidente do trabalho – a pensão concedida aos 

dependentes legais do funcionário falecido em decorrência de acidente de 

trabalho Para os casos em que a empresa tem comprovação que a ocorrência 

não tem relação com a atividade profissional, deverá ser apresentada a con-

testação, devidamente embasada em documentos probatórios da inexistên-

cia do nexo, solicitando ao INSS que seja revista a modalidade da concessão 
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do benefício e correção no sistema SUB. O protocolo deve ser feito na APS 

onde o benefício foi concedido. 

B94 – Auxilio acidente de trabalho – auxilio de caráter indenizatório, é con-

cedido sempre que comprovado pela perícia médica que houve redução da 

capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho. Deverá ser con-

testada sempre que a empresa dispuser de dados que comprovem a inexis-

tência de acidentes de trabalho solicitando ao INSS que seja revista a modali-

dade da concessão do benefício e correção no sistema SUB. O protocolo deve 

ser feito na APS onde o benefício foi concedido. 

B91 – Auxilio doença acidentário – Benefício concedido ao segurado que 

sofre acidente de trabalho que gere incapacidade temporária ao trabalho. A 

concessão do benefício em espécie acidentária pode ocorrer de diversas ma-

neiras, sendo através da emissão da CAT pela empresa ou demais órgãos ca-

pacitados - sindicatos, INSS, entre outros – ou através da presunção do nexo 

entre o trabalho e o agravo, aplicada pela perícia médica. Não caberá contes-

tação aos casos em que a empresa reconhecer a culpabilidade no evento, ou 

seja, para os casos onde a empresa emitir a CAT. 

Nos demais casos - emissão da CAT por demais órgãos capacitados - sindica-

tos, INSS, entre outros – ou através da presunção do nexo entre o trabalho e o 

agravo, aplicada pela perícia médica, caberá contestação mediante compro-

vação por parte da empresa da inexistência do nexo, de acordo com os prazos 

abaixo descritos:

NEXO TÉCNICO PROFISSIONAL OU DO TRABALHO
Não concordando com a aplicação do nexo, a empresa deverá reunir subsídios 

que comprovem a inexistência da relação entre o trabalho e o adoecimento e 

protocolar recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)

Forma de protocolo: Via correio, com Aviso de Recebimento – AR para a APS 

onde foi concedido o benefício. 
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Prazo: até 30 (trinta) dias após a data em que tomar conhecimento da con-

cessão do benefício em espécie acidentária por Nexo Técnico Profissional ou 

do Trabalho.

Efeito: Sem efeito suspensivo. 

Leis subsidiárias: conforme artigo 126 da Lei no 8.213/1991, Decreto  

no 3.048/1999 e IN 31, §§ 1o dos artigos 4o e 5o.

NEXO TÉCNICO POR DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO 
OU NEXO TÉCNICO INDIVIDUAL
Caso a empresa discorde da concessão do benefício em espécie acidentária 

por Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente de Trabalho ou Nexo Téc-

nico Individual, quando dispuser de evidências que demonstrem que os agra-

vos não possuem nexo técnico com o trabalho exercido pelo trabalhador po-

derá protocolar recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

Forma de protocolo: Via correio, com Aviso de Recebimento – AR para a APS 

onde foi concedido o benefício. 

Prazo: até 30 (trinta) dias após a data em que tomar conhecimento da concessão. 

Efeito: Sem efeito suspensivo.

Leis subsidiárias: artigo 126 da Lei no 8.213/1991, § 2o do art. 20 da Lei  

no 8.213/1991.

NTEP
Caso a empresa discorde da concessão do benefício em espécie acidentá-

ria por Nexo Técnico Epidemiológico, deverá apresentar suas considerações, 

bem como a documentação probatória que demonstre a inexistência do 

nexo com a atividade laboral, em duas vias.

 

É fundamental a juntada dos seguintes documentos: 

• PPRA

• PCMSO

• LTCAT

• PPP
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• PGR – se houver

• Demais programas de saúde da empresa

• Relatórios e documentos médico-ocupacionais

Caso não apresente este recurso, o benefício se manterá como acidentário e 

será computado no cálculo do FAP.

Forma de protocolo: Presencial na agência onde foi concedido o benefício.

Prazo: até 15 (quinze) dias após a data de (GFIP), normalmente no dia 7 (sete) 

de cada mês, porém, caracterizada a impossibilidade de atendimento do 

prazo, motivada pelo não conhecimento tempestivo da informação do diag-

nóstico do agravo, o requerimento poderá ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias da data de entrega da GFIP do mês da realização da perícia que 

estabeleceu o nexo entre o trabalho e o agravo.

Efeito: suspensivo.

Nota: Não caberá aplicação de multa, por não emissão de CAT, quando o 

enquadramento decorrer de aplicação do NTEP.

PRAZOS PARA RESPOSTA DO INSS
O tempo de permanência do processo no órgão julgador não deve ultrapas-

sar 85 dias, contados da data do recebimento até o encaminhamento do pro-

cesso à origem.

Decorrido o prazo de 85 dias, há a opção de cadastrar, pela internet, no 

site uma reclamação na Ouvidoria pelo site ou ligar na Central de Atendimen-

to 135 e registrar a reclamação ou ligar para a Coordenação de Gestão Técni-

ca do CRSS, em Brasília (DF).

https://www.inss.gov.br/ouvidoria/

Nota: As contestações – em todas as modalidades de questionamento téc-

nico - deverão sempre ser assinadas por profissional legalmente habilitado e 

devidamente identificado com o respetivo número de conselho profissional. 
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9. O FAP

Calculado anualmente com base em todas as ocorrências acidentárias vin-

culadas ao CNPJ, o FAP é um multiplicador da alíquota do RAT, com intervalo 

entre 0,5 e 2,00. 

FAP abaixo de 1,0000 – redução da contribuição do RAT

FAP 1,0000 – Neutro

FAP acima de 1,0000 – Majoração da contribuição do RAT 

Para o cálculo, todas as ocorrências vinculadas ao CNPJ descritas no capítulo 

anterior são computadas no FAP – com exceção dos benefícios B31 e B32.

A divulgação do FAP é feita através do site:

https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/faces/pages/principal.xhtml,  
com acesso controlado por senha – a mesma que é usada para acesso a de-

mais informações tributárias. 

O cálculo do FAP considera ainda outros fatores, como massa salarial e núme-

ro médio de vínculos. Assim, Ministério da Previdência utiliza várias fontes de 

dados compor o FAP, o que pode ter divergências. Portanto, é fundamental que 

as empresas façam a conferencia das informações atribuídas aos seus estabe-

lecimentos e em casos de inconsistência providenciem a contestação do FAP. 

Forma: Formulário eletrônico disponibilizado no site exclusivamente no perío-

do de contestação. Deverá ser preenchido e transmitido no período disponi-

bilizado em publicação no Diário Oficial da União. 

Efeito: Suspensivo.
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BLOQUEIO DO FAP

As travas do FAP não entram em sua forma de cálculo, portanto não podem 

interferir no aumento ou na diminuição de sua alíquota. Serão aplicadas so-

mente pela Previdência Social caso a empresa apresente casos de morte ou 

invalidez permanente diretamente relacionadas a acidentes de trabalho, ou 

rotatividade funcional acima de 75%. Foram criadas para impedir que o FAP 

aplicado seja inferior a 1. 

CONTESTAÇÃO ANUAL ADMINISTRATIVA DO FAP

A empresa que é a responsável por fazer a Contestação Administrativa, exclu-

sivamente, por meio de um formulário eletrônico disponível na rede mundial 

de computadores nos sites do Ministério da Previdência Social (MPS) e da 

Receita Federal do Brasil (RFB), o qual deverá ser preenchido e transmitido 

no período adequado, que geralmente ocorre entre os meses de novembro e 

dezembro de cada ano.

Para conhecer os insumos considerados no FAP, acesse:

https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/faces/pages/principal.xhtml
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Digite o CNPJ raiz e a senha:

Clique em consulta: 
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Selecione o ano vigente e os estabelecimentos a serem consultados:

Atenção ao período-base (PB) dos dados computados:
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Clique na lupa ao lado de cada indicador para conhecer os insumos: 

Ao clicar, a tela abaixo será carregada:



28 MANUAL PRÁTICO PARA CONTESTAÇÃO  FAP-RAT

Para efetivação da contestação, selecione a opção Contestação/Recurso do FAP: 

Nota: As alterações da Resolução do CNP Nº 1.329 de 2017, encerraram a aplica-

ção da bonificação - redução de 25% da faixa malus às empresas que comprovas-

sem através do sindicato os investimentos em saúde e segurança).
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10. INSUMOS QUE 
COMPÕE O FAP

A Resolução n° 1.329, de 25 de abril de 2017, do Conselho Nacional de 

Previdência – CNP alterou consideravelmente a metodologia de cálculo do 

FAP, com a exclusão de alguns insumos que anteriormente eram considerados. 

COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – CAT COM ÓBITO

As CATs que não geraram afastamentos superiores a 15 dias não compõem 

mais o indicador. Assim, somente as CATs tipo Comunicação de Óbito são 

consideradas.

Para os casos em que o acidente resultou em óbito, a CAT somente deverá ser 

computada desde que não gere benefício aos dependentes – B93 – Pensão 

por morte por acidente de trabalho. 

Ponto de atenção: os acidentes de trajeto foram desconsiderados para cál-

culo do FAP. Para tal exclusão, a previdência relaciona o benefício espécie B91 

concedido à CAT de trajeto. É fundamental que os acidentes de trajeto sejam 

devidamente notificados. Outro ponto de atenção é a fidedignidade no pre-

enchimento da CAT, se o tipo for emitido erroneamente como Acidente Típico, 

mesmo que a descrição se refira a trajeto, tal insumo não será desconsiderado. 

Índice: Frequência e Gravidade.

Fonte: SISTEMA CATWEB.
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MASSA SALARIAL

Calculada com base na remuneração mensal dos trabalhadores, inclusive o 

decimo terceiro salário, o indicador massa salarial deve ser contestado sem-

pre que estiver divergente do valor informado na GFIP.

Ponto de atenção: Caso seja necessária a entrega de GFIP retificadora com 

valor de massa salarial a menor, é imprescindível que seja feita antes da data 

de captação dos dados, o que geralmente ocorre no mês de Maio do ano do 

FAP, visto que alterações posteriores a data de extração dos dados são des-

considerados em 1ª instancia. 

Índice: Custo.

Fonte: GFIP transmitida antes do período de captação dos dados na Re-

ceita Federal.

NÚMERO MÉDIO DE VÍNCULOS 

Calculado com base no número de funcionários ativos, o indicador deve ser 

contestado sempre que estiver divergente do número informado na GFIP.

Ponto de atenção: Caso seja necessária a entrega de GFIP retificadora com 

número de vínculos a maior, é imprescindível que seja feita antes da data de 

captação dos dados, o que geralmente ocorre no mês de Maio do ano do FAP, 

visto que alterações posteriores a data de extração dos dados são desconsi-

derados em 1ª instancia. 

Índice: Frequência.

Fonte: GFIP transmitida antes do período de captação dos dados na Re-

ceita Federal. 
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AUXILIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – B91

Calculado com base nos benefícios concedidos em espécie acidentária, a 

contestação deve ser feita sempre que a incapacidade for decorrente de traje-

to com CAT emitida, informando-se inclusive o número da CAT na justificativa 

da contestação. 

Para os benefícios decorrentes da aplicação de Nexos, com contestação já 

protocolada tempestivamente no INSS, sugere-se informar na contestação, o 

número do protocolo. 

Ponto de atenção: Caso a CAT tenha sido decorrente de acidente de trajeto, 

mas tenha sido erroneamente cadastrada em alguma das outras modalida-

des – Típico ou Doença Profissional - a correção deve ser imediatamente soli-

citada junto ao INSS e o protocolo informado na contestação. 

Para os benefícios concedidos por aplicação de Nexos, cuja contestação não 

foi apresentada tempestivamente ao INSS terão a impugnação indeferida, 

conforme disposto no decreto 6042/2007. 

Índice: Frequência e Custo.

Fonte: SUB – Sistema único de benefícios - INSS.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO – B92

Calculado com base nos benefícios de aposentadoria por invalidez concedi-

dos em espécie acidentária, caberá a contestação sempre que o benefício for 

decorrente de acidente de trajeto com CAT emitida, informando-se inclusive 

o número da CAT na justificativa da contestação. 

Para os benefícios decorrentes de B91 concedidos com base nos Nexos, com 

contestação já protocolada tempestivamente no INSS, sugere-se informar na 

contestação do benefício B92, o número do protocolo. 
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Ponto de atenção: Via de regra, o benefício de aposentadoria por Invalidez 

previdenciária é decorrente de um B91. Assim, sempre que a empresa tiver 

um benefício B92 concedido, é fundamental verificar o histórico de benefícios 

e as espécies anteriores. 

Índice: Frequência, Gravidade e Custo.

Fonte: SUB – Sistema único de benefícios - INSS.

PENSÃO POR MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – B93

Calculado com base nos benefícios de pensão por morte decorrente de aci-

dente do trabalho, caberá a contestação sempre que o benefício for decorren-

te de B91 concedidos com base nos Nexos, com contestação já protocolada 

tempestivamente no INSS. Sugere-se informar na contestação do benefício 

B93, o número do protocolo. 

Caso o B93 seja concedido sem a precedência de B91, poderá ser contestado 

se o enquadramento se deu em espécie acidentária por aplicação de nexo.

Ponto de atenção: O benefício de pensão por morte acidentária, se decor-

rente de óbito por acidente de trajeto deverá ser desconsiderado do cálculo 

do FAP, neste caso, é fundamental o registro da CAT de trajeto.

Índice: Frequência, Gravidade e Custo.

Fonte: SUB – Sistema único de benefícios - INSS

AUXILIO ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – B94

Concedido em decorrência da redução da capacidade laboral decorrente de aci-

dentes – comuns e de trabalho – deverá ser contestado sempre que a redução 

da capacidade seja decorrente de acidente comum ou de acidente de trajeto. 
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Ponto de atenção: é fundamental investigar a causa da concessão do be-

nefício. Deverão ser contestados os benefícios que decorrerem de acidente 

comum ou de trajeto com CAT emitida. 

Índice: Frequência, Gravidade e Custo.

Fonte: SUB – Sistema único de benefícios - INSS.

TAXA MÉDIA DE ROTATIVIDADE 

Aplicação da taxa média de rotatividade foi incluída para impedir que as em-

presa com alto índice de rotatividade sejam “beneficiadas” com o desliga-

mento de um funcionário adoecido. Assim, as empresas que apresentam taxa 

média de rotatividade acima de setenta e cinco por cento não poderão rece-

ber redução de alíquota do FAP.

Para o Cálculo, serão usadas somente as rescisões sem justa causa, inclusive 

a rescisão antecipada de contrato a termo; e a rescisão por término de con-

trato a termo.

Assim, aquelas empresas que não apresentarem nenhuma ocorrência de aci-

dente, mas apresentarem taxa média de rotatividade acima de 75% terão seu 

FAP firmado em 1.
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11. OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES

A gestão permanente do FAP se mostra indispensável, tendo em vista que o 

indicador é composto por elementos compreendidos num período-base (PB) 

de dois anos. Isto possibilita que um elemento contestado em determinada 

vigência com deferimento para aquele FAP volte a ser considerado em 

próxima vigência. Assim é, pois, o deferimento da contestação permanece 

vinculada a um determinado processamento específico, o que não altera a 

fonte de dados – GFIP, SUB, Etc.

Após a publicação do novo FAP, os elementos contestados e deferidos na 

vigência anterior precisarão ser novamente contestados, se permanecerem 

no computo da nova vigência. 

Para as empresas que omitirem a Comunicação de Acidente de Trabalho – 

CAT – mediante comprovação constatada a partir de fiscalização o FAP da 

empresa será, por definição, igual a 2,0000.

Para as empresas que dentro do período-base de cálculo do FAP não 

apresentarem registro de acidente ou doença do trabalho – espécies B91, 

B92, B93 e B94, seus índices de frequência, gravidade e custo serão nulos e 

assim o FAP será igual a 0,5000 por definição. 

Para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL não serão enquadrados 

no FAP, visto que não há recolhimento da alíquota referente ao grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais (RAT).
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