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Portaria Interministerial MF/MPS nº 579/2011 – Divulgação e 
Contestação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP para 
o Ano de 2012  

  
Data 26/09/2011 

 

Foi publicada no dia 23 de setembro de 2011 a Portaria Interministerial nº 579, dos Ministérios 
da Fazenda (“MF”) e da Previdência Social (“MPS”), para dispor sobre os índices de 
freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator 
Acidentário de Prevenção (“FAP”) do ano de 2011, com vigência para o ano de 2012; e sobre o 
processamento e julgamento das contestações e recursos apresentados pelas empresas em 
face do índice FAP a elas atribuídos.  

 

Por meio dessa Portaria, foram publicados os róis dos percentis de freqüência, gravidade e 
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), 
calculados em 2011, considerando informações dos bancos de dados da previdência social 
relativos aos anos de 2009 e 2010 (Anexo I), calculados conforme metodologia aprovada pelo 
Conselho Nacional de Previdência Social (“CNPS”). 

 

Além disso, a Portaria prevê que o valor do FAP de cada empresa e as respectivas ordens de 
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo serão 
divulgados no dia 30 de setembro de 2011 pelo MPS, de conhecimento restrito ao contribuinte 
mediante acesso por senha pessoal nos sites do MPS e da Receita Federal do Brasil (“RFB”).  

 

As empresas que estiverem impedidas de receber o FAP inferior a 1,0000 por apresentarem 
casos de morte ou de invalidez permanente poderão afastar esse impedimento se 
comprovarem ter realizado investimentos para a melhoria na segurança do trabalho, mediante 
formulário eletrônico “Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e 
Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho” devidamente preenchido e homologado, 
que deverá ser enviado no período de 1º de outubro a 30 de novembro de 2011. 

 

Já as empresas que estiverem impedidas de receber o FAP inferior a 1,0000 por apresentarem 
Taxa Média de Rotatividade superior a 75% poderão afastar esse impedimento se 
comprovarem ter observado as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em casos de 
demissões voluntárias ou término da obra. Essa comprovação também será feita mediante 
formulário eletrônico “Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e 
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Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho”, devidamente preenchido, homologado e 
transmitido como descrito no parágrafo anterior. 

 

A Portaria dispõe ainda que o FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o 
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social do MPS. Tal contestação deverá ser feita de forma eletrônica, mediante 
formulário que será disponibilizado nos sites da RFB e do MPS, e terá efeito suspensivo. 
Aludida contestação deverá versar exclusivamente sobre razões relativas à divergência quanto 
aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP e deverá ser transmitida no 
período de 1º a 30 de novembro de 2011. O resultado dessa contestação será publicado no 
Diário Oficial da União e o inteiro teor da decisão será divulgado no site da Previdência Social e 
será de acesso restrito à empresa.  

 

Contra a decisão de primeira instância administrativa caberá recurso, com efeito suspensivo, 
no prazo de 30 dias contados da publicação no Diário Oficial da União. O recurso também 
deverá ser encaminhado por formulário eletrônico, e será examinado em caráter terminativo 
pelo MPS. A decisão final será publicada no Diário Oficial da União – momento em que cessará 
o efeito suspensivo – e seu inteiro teor será divulgado no site da Previdência Social, com 
acesso restrito à empresa. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos 
clientes para atendê-los no que for necessário. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7554 

mailto:igor@ssplaw.com.br
mailto:cassio@ssplaw.com.br

