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1. Comunicação de Acidente em Serviço do Servidor Público 

Federal (CAT/SP) 

 

1.1 O que é? 

 

É um documento padronizado utilizado pelos órgãos da 

Administração Pública Federal (APF), para informar o acidente em 

serviço ocorrido com o servidor regido pela Lei nº 8.112, de 1990.  

Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido 

pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as 

atribuições do cargo exercido. 

 

1.2 Público-alvo: 

Servidor público, legalmente investido em cargo de caráter 

efetivo, acidentado ou acometido por adoecimento relacionado ao 

trabalho. 

 

1.3 Classificação dos Acidentes em Serviço: 

 

Os acidentes em serviço podem ser classificados, quanto a forma 

como ocorrem, em: 

I- Acidente Típico: São todos os acidentes que ocorrem no 

desenvolvimento das atividades laborais no ambiente de trabalho ou a 

serviço deste, durante a jornada de trabalho, ou quando estiver à disposição 

do trabalho. É considerado como um acontecimento súbito e imprevisto, 

que pode provocar no servidor incapacidade para o desempenho das 

atividades laborais. Nos períodos destinados as refeições ou descanso no 

local de trabalho, o servidor é considerado a serviço do órgão para fins de 

acidente em serviço, de forma que o acidente, nesta hipótese, também será 

considerado como acidente em serviço típico; 

II- Acidente de Trajeto: São os acidentes que ocorrem no trajeto entre a 

residência e o trabalho ou vice-versa. Para sua caracterização, o servidor 

não poderá desviar de seu percurso habitual por interesse próprio, vez que, 

se tal fato ocorrer, será considerado acidente comum, o que desobriga o 

órgão de preencher a CAT; 

III- Doenças relacionadas ao Trabalho: os trabalhadores podem 

desenvolver agravos a sua saúde, adoecer ou mesmo morrer por causas 

relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou 

exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho e ou foi 

realizado. Assim, o perfil de adoecimento e morte dos trabalhadores 

resultará da conjunção desses fatores, que podem ser sintetizados em três 

grupos de causas:  

Grupo I: Doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas 

doenças profissionais e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional. 

Ex: intoxicação por chumbo, sílica, doenças profissionais legalmente 

reconhecidas. 

Grupo II: Doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, 

contributivo, mas não necessário. Ex: Hipertensão arterial, doença 



coronariana, doenças do aparelho locomotor e neoplasias malignas 

(cânceres), dentre outras. 

Grupo III: doenças em que o trabalho e provocador de um distúrbio latente, 

ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente. Ex: doenças 

alérgicas de pele e respiratórias, dentre outras. 

 

1.4 Fluxo do Processo para comunicação dos Acidentes em 

Serviço: 

 

1.5 Orientações para o Registro e a Configuração do Acidente 

em Serviço: 

Todo e qualquer acidente em serviço que provoque ou não lesões 

no servidor, havendo ou não afastamento de suas atividades, 

obrigatoriamente deve ser registrado, mediante preenchimento do 

Formulário da “Comunicação de Acidente em Serviço do Servidor Público 

                                                
1 Obs: O item IV da CAT/SP somente deverá ser preenchido pelo médico da 

DSSQVT 

– CAT/SP, disponível na Página da COGEP/UNILAB, por meio do link: 

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/MODELO-DE-CAT-

SP-UNILAB.docx 

O preenchimento deve ser feito até o item III1 e deverá ser feito 

mesmo em caso de suspeita do acidente ou doença, até que seja 

confirmado seu nexo causal. No caso de haver documento comprobatório 

de acidente (boletim de ocorrência, fotografia, ou outros), recomenda- se 

sua anexação à CAT-SP. Na hipótese de não haver outra prova, a CAT-SP 

configurará prova para os fins legais, devendo ser apresentada no prazo de 

10 (dez) dias, prorrogável quando as circunstancias assim o exigirem (art. 

214 da Lei no 8.112, de 1990). 

1.6 Quem pode preencher a CAT/SP? 

A CAT/SP poderá ser preenchida: 

 Pelo próprio servidor; 

 Por sua chefia imediata; 

 Pela equipe da DSSQVT 

 Por membro da família do servidor; 

 Por testemunha do acidente. 

 

1.7 Fundamentação Legal da CAT/SP: 

 Arts. 211 a 214 da Lei nº 8.112, de 1990; 

 

2 Informações importantes aplicáveis aos contribuintes e 

segurados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS): 

 

Ocorreu algum acidente ou 
doença relacionada ao 

trabalho?

•Servidor 
ocupante de 

cargo efetivo.

Comunique à DSSQVT/COGEP/PROAD, por meio 
do preenchimento e entrega do Formulário da

CAT/SP (Itens I - III).

•Servidor 
ocupante de 

cargo efetivo.

O servidor será encaminhado ao 
médico do trabalho ou médico 

perito, para realização de 
perícia, estabelecimento do 
nexo causal e, conseguinte, 

inclusão da CAT/SP no sistema.

•Equipe 
DSSQVT

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/MODELO-DE-CAT-SP-UNILAB.docx
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/MODELO-DE-CAT-SP-UNILAB.docx


I- Para os ocupantes de cargos em comissão, sem vínculo efetivo 

com a APF, contratados por tempo determinado e empregados 

públicos anistiados, tendo em vista serem contribuintes e segurados do 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS, utiliza-se a nomenclatura 

de Acidente de trabalho. 

II- Define-se Acidente de trabalho, como aquele ocorrido pelo 

exercício do trabalho à serviço da Administração Pública Federai, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte 

ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 

o trabalho. 

III- A comprovação do acidente do trabalho compete exclusivamente à 

perícia do INSS. Compete aos órgãos da Administração Publica 

Federal tão somente a emissão e envio da Comunicação de Acidente 

do Trabalho (CAT-RGPS), nos prazos legais (até 24 horas do 

incidente). 

 

2.1 Recomendações para emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT–RGPS): 

 

I- O órgão deverá comunicar o acidente de trabalho ao Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS até o primeiro dia útil após o acidente 

e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena 

de multa.   

II- Na falta de comunicação por parte do órgão, podem formalizá-la o 

próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, 

o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública; 

 

 

 

III- CAT-RGPS disponível no link: http://www.unilab.edu.br/wp-

content/uploads/2016/03/Comunicação-de-Acidente-no-

Trabalho-Regime-Geral-de-Previdência-Anexo-III.pdf 

IV-   Cabe ao órgão emitir uma cópia da CAT/RGPS a ser 

entregue ao acidentado ou seu familiar e ao sindicato 

correspondente.  

 

2.2 Fluxo do Processo para comunicação dos Acidentes de 

Trabalho (CAT-RGPS): 

 

 

* Cabe, nesses casos, ao INSS a realização de perícia e a responsabilidade 

pela remuneração do período que exceder aos 30 dias dos casos previstos em 

lei. Por sua vez, cabe à APF a realização da perícia nas Unidades do SIASS 

nos primeiros 30 dias para concessão da Licença para tratamento de saúde; 

 

Ocorreu algum acidente ou 
doença relacionada ao 

trabalho?

A Chefia imediata deverá informar o acidente à 
DSSQVT/COGEP/PROAD, por meio do preenchimento 

da CAT-RGPS (Item I) 

O trabalhador deverá passar por atendimento 
médico da instituição ou da rede SUS, a fim de 

possibilitar o preenchimento do Item II. Em 
seguida, a CAT-RGPS deverá ser enviada ao INSS, no 

prazo de 24h do incidente.

Em caso de afastamento por motivo 
de saúde superior a 30 dias, devido 

ao acidente de trabalho, o 
trabalhador será encaminhado ao 

INSS a partir do 31º dia*.

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Comunicação-de-Acidente-no-Trabalho-Regime-Geral-de-Previdência-Anexo-III.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Comunicação-de-Acidente-no-Trabalho-Regime-Geral-de-Previdência-Anexo-III.pdf
http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/03/Comunicação-de-Acidente-no-Trabalho-Regime-Geral-de-Previdência-Anexo-III.pdf


2.3 Fundamentação Legal da CAT- RGPS: 

 

 Arts.19, 20 e 21 da Lei nº 8.213, de 1991, alterado pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015; 


