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CONTRIBUIÇÃO AO GIL-RAT

� OBJETIVO: Financiamento da aposentadoria especial 
para o segurados empregados e trabalhador avulso que 
estejam expostos a gentes nocivos.

� CONTRIBUIÇÃO: As empresas e as equiparadas devem 
recolher ao INSS, a título de GIL-RAT, um valor 
correspondente a 1%, 2% ou 3% sobre total da 
remuneração pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 
aos empregados e trabalhadores avulsos.  
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CONTRIBUIÇÃO AO GIL-RAT

� BASE LEGAL: Lei nº 8.212/91 – art. 22, II.

POR ATIVIDADEPOR ATIVIDADE
ECONÔMICA ECONÔMICA 

(CNAE)(CNAE)

% SOBRE O % SOBRE O 
SALSALÁÁRIO  DE RIO  DE 

CONTRIBUICONTRIBUIÇÇÃO*ÃO*

GRAU LEVE

GRAU MÉDIO

GRAU GRAVE

* Total das remuneração pagas ou creditadas, decorrer do mês, aos segurados empregados e segurados avulsos.

1%

2%

3%
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GIL-RAT- ENQUADRAMENTO

� AUTO-ENQUADRAMENTO: O enquadramento nos correspondentes grau 
de risco é de total responsabilidade da empresa, devendo ser feito 
mensalmente, de acordo com a atividade econômica preponderante, 
conforme a Relação de Atividade Econômicas (CNAE).  

� ATIVIDADE PREPONDERANTE: É de exclusiva responsabilidade da 
empresa realizar o enquadramento do CNAE na atividade preponderante, 
cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB revê-lo a qualquer 
tempo. A atividade econômica preponderante da empresa é definido pelo 
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulso. 

� APOSENTADORIA ESPECIAL: Sobre a remuneração paga, devida ou 
creditada ao segurado empregado e trabalhador avulso que exercem
atividade laborativa em condições que ensejam aposentadoria especial há
um acréscimo na alíquota do GIL-RAT. 
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FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO

� OBJETIVO: Incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do 
trabalhador estimulando as empresas a implementação políticas mais 
efetivas de saúde e segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade.

� BASE LEGAL: Decreto nº 30.048/99 – “caput”e §§ 1º e 2º do art. 202-A.

� ALÍQUOTAS: As alíquotas (1%, 2% ou 3%) em razão do grau de incidência 
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho 
(GIL-RAT) serão reduzidos em até 50% (cinqüenta por cento) ou majorado 
em até 100% (cem por cento), em razão do desempenho da empresa em 
relação à sua respectiva atividade econômica, aferida pelo FAP. 

� CONCEITO: Multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimo 
(0,500) a dois inteiros (2,0000), a ser aplicado à respectiva alíquota (1%, 2% 
ou 3%). 
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FAP – CÁLCULO

� CÁLCULO: A apuração será efetuada com base na discriminação do desempenho da empresa, 
dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um indicie composto pelos indicie 
de gravidade, de freqüência, e de custo:

� ÍNDICE DE GRAVIDADE: Terá como base todos os casos de auxílio-doença, auxílio-
acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, os quais são atribuídos pesos 
diferentes em razão da gravidade – 50%, 30% ou 10%.

� ÍNDICE DE FREQUÊNCIA*: Terá como base os registros de acidentes e doenças do 
trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) 
e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do 
INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados. 

� ÍNDICE DE CUSTO: Terá como base os valores dos benefícios de natureza acidentária 
pagos ou devidos pela Previdência Social.

� BASE LEGAL: Decreto nº 30.048/99 – § 4º do art. 202-A.

� PERÍODOS DE APURAÇÃO: Janeiro a dezembro de cada ano. Completado 2 anos os dados 
serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.

* Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico 
entre atividade da empresa e entidade mórbida motivadora da incapacidade.
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RECURSO ADMINISTRATIVO

� OBJETIVO: Questionar a alíquota do GIL-RAT divulgada pelo MPS 
(Ministério da Previdência Social), tendo em vista a  apuração do FAP.

� ÓRGÃO COMPETENTE: Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS). 

� PRAZO: 30 (trinta) dias para interposição de recurso e para oferecimento 
de contra-razões, contados da ciência da decisão e da interposição do 
recurso, respectivamente.

� BASE LEGAL: “caput” e § 1º do art. 303 e § 1º do art. 305 do Decreto nº
3.048/1999.
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GFIP/SEFIP – CAMPO FAP

� OBJETIVO: Informar na GFIP /SEFIP o multiplicador do FAP, conforme 
desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, apurado segundo 
as orientações estabelecidas no Decreto nº 6.042/2007.

� MULTIPLICADOR - FAP: O FAP por empresa será disponibilizado pelo 
Ministério da Previdência Social em Diário Oficial da União e na Internet, 
com as informações que possibilitaram a empresa verificar a correção dos 
dados utilizados para apuração do seu desempenho.

� FAP INEXISTENTE: Deverá informar em GFIP o multiplicador com valor 
igual a 1,00.  

� VIGÊNCIA: O campo FAP deve ser preenchido a partir da competência 
01/2010.

� BASE LEGAL: Subitem 2.4 do Capítulo III Manual da GFIP versão 8.4.
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OBRIGADO!

► Frederico H. God. Sócio
Tel.: (11) 2573-3232 – E-mail: frederico.h.god@br.ey.com

► Lauro M. Azevedo. Gerente Sênior Executivo 
Tel.: (11) 2573-3481 – E-mail: lauro.azevedo@br.ey.com

► Luciene Ferreira. Gerente 
Tel.: (11) 2573-3435 – E-mail: luciene.ferreira@br.ey.com

► Márcia Watanabe. Gerente 
Tel.: (11) 2573-3751 – E-mail: marcia.watanabe@br.ey.com

► Marcelo Godinho. Gerente 
Tel.: (11) 2573-3491 – E-mail: marcelo.godinho@br.ey.com

► Marina Carvalho. Consultora Sênior 
Tel.: (11) 2573-5358 – E-mail: marina.carvalho@br.ey.com


