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A contribuição do Seguro Acidente de Trabalho – SAT foi criada pela Lei nº 8.212/91, 
que estabelece alíquotas de 1%, 2% ou 3% sobre o total de remunerações pagas ou 
creditadas, em função do grau de risco (leve, médio ou grave) da atividade 
preponderante da pessoa jurídica. 
 
A Lei nº 10.666/2003, por sua vez, instituiu o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, 
que tem por objetivo reduzir até a metade ou majorar até o dobro a alíquota do SAT, 
tendo por critérios os índices de freqüência, gravidade e custo relativos aos 
acidentes e incapacidades laborais. 
 
Recentemente, foi publicada a Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 
25.09.2009, na qual o Ministério da Previdência Social – MPS disponibilizou os 
índices de freqüência, gravidade e custo, por subclasse da CNAE.  
 
Tais dados servem para o MPS apurar o FAP de cada empresa, que, como foi 
explicado acima, consiste num multiplicador variável de 0,5 a 2,0 que deverá ser 
aplicado sobre a alíquota do SAT correspondente a atividade da empresa. Ou seja, o 
SAT passará a ter alíquotas variando entre 0,5% a 6%, de acordo com o 
desempenho da empresa no que tange aos acidentes de trabalho, comparado com 
os índices de cada subclasse. 
 
Entendemos, contudo, que a forma utilizada pelo MPS para cálculo do FAP levou à 
sua inconstitucionalidade e ilegalidade e, por conseguinte, tornou ilegítima sua 
utilização para determinação da alíquota efetiva do SAT. 
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Em primeiro lugar, sendo o cálculo e a divulgação do FAP um ato administrativo 
(que, junto com os demais atos do contribuinte, consubstancia verdadeiro 
lançamento tributário), deveriam ter sido publicadas todas as suas etapas e dados 
para que fosse permitida às empresas a apresentação de defesas/impugnações aos 
resultados obtidos. 
 
Essa obscuridade na apresentação dos fatores utilizados para fixação do FAP 
também macula a exação sob o prisma constitucional. Isso porque a finalidade do 
FAP é permitir que empresas do mesmo setor tenham tratamento isonômico, i. e., 
diferenciando-as na medida das suas desigualdades, permitindo que aqueles que 
invistam na segurança dos seus empregados contribuam menos, tendo em vista que 
geram menos custo para a Previdência Social. 
 
Como na fixação do FAP o Ministério da Previdência Social não disponibilizou às 
empresas dados precisos (tais como: Número de Identificação do Trabalhador – NIT; 
Nordem1 e valores pagos em cada benefício) para que fosse possível eventual 
questionamento administrativo, resta patente a ilegalidade do FAP. 
 
Tal ilegalidade desse procedimento da administração torna-se ainda mais manifesta 
quando se tem em conta que o FAP atinge diretamente a alíquota do SAT, vindo, em 
muitos casos, a majorá-la. Sendo o SAT um tributo, nos termos do art. 3º do CTN, 
todos os elementos que constituem a exação devem ser claros ao contribuinte, para 
que se observe a legitimidade da exação, nos termos do artigo 142 do CTN, segundo 
o qual o lançamento deve conter o cálculo do tributo devido. 
 
Assim, não sendo possível que a empresa identifique com precisão os elementos 
que constituem o FAP que lhe foi imposto pela Previdência Social significa, em 
muitos casos, tratamento anti-isonômico, acarretando falta de referibilidade da 
contribuição, por permitir a majoração da contribuição ainda que sejam efetuados 
pesados investimentos na segurança do empregado. 
 
Desse modo, entendemos ser possível a propositura de medida judicial objetivando 
afastar referidas inconstitucionalidades e ilegalidades nas cobranças das referidas 
Contribuições. 

                                         
1
 Posição da empresa em relação às outras de mesma subclasse econômica. 
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Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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