
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029331-93.2013.815.2001.
Origem : Vara de feitos Especiais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Edvaldo de Oliveira Elias.
Advogado : Roberto Pessoa Peixoto.              
Apelado : INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Procurador: José Wilson Germano Figueiredo.

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO
DE  AUXÍLIO  ACIDENTE.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  CONTRIBUINTE
AUTÔNOMO.  NÃO  ACOLHIMENTO  DO
PEDIDO.  §1° DO ARTIGO 18 DA LEI 8.213/91.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO. 

-  Como  se  sabe,  os  benefícios  acidentários  são
regidos pela Lei n.° 8.213/91 e conforme dispõe o seu
art.  18,  §  1°,  os  contribuintes  individuais  não  tem
direito ao auxílio-acidente. Destarte, o §1° do artigo
18  da  Lei  8.213/91 prevê  que  somente  poderão  se
beneficiar do auxílio-acidente os segurados incluídos
nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei. Por sua
vez,  o  art.  11,  incs.  I,  VI  e  VII,  faz  menção  aos
trabalhadores  com  vínculo  empregatício,  avulsos  e
segurados  especiais.  Assim,  não  pode  prosperar  a
pretensão  do  segurado,  pois  de  acordo  com  a
legislação de regência, o autor não se enquadra dentre
nenhuma das hipóteses legais a autorizar a concessão
do benefício auxílio-acidente ora pretendido. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.  

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  52/55), interposto  por
Ednaldo de Oliveira Elias,  desafiando sentença (fls. 46/49) prolatada pelo
Juízo da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, nos autos da Ação
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Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença Acidentário.

Na peça de ingresso, aduziu o promovente  ter na data de 19 de
setembro  de  2012  sofrido  acidente  quando  executava  seu  trabalho,  tendo
fraturado seu punho direito e adquirido hérnia de disco. Ressalta que mesmo
incapacitado parcialmente para o trabalho, o INSS não prorrogou seu auxílio-
doença, concedendo apenas até o dia 15 de fevereiro de 2013.

Argumenta que tendo por toda a vida exercido a profissão de
pedreiro, desempenhando atividades que demandam força física, patente sua
redutibilidade laboral face as sequelas do acidente que dificultam até o seu
caminhar. 

Pugnou,  assim,  pelo  benefício  de  auxílio-doença  acidentário,
por estar em período de tratamento e recuperação, ou, ainda, pela concessão de
aposentadoria por invalidez.

Juntou documentos (fls. 06/17).

Contestando a ação, o INSS alega que quando o acidente se
deu, o autor alçada a condição de segurado autônomo, contribuinte individual.
Assim, nos termos do art.  19 da Lei  nº  8.213/91,  somente tem direito aos
benefícios de natureza acidentária os segurados empregado avulso e segurado
especial. Pugna, assim, pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação (fls. 40/45).

Sentenciando a ação, o Magistrado de base julgou improcedente
ação  (fls. 49).

Inconformado,  o  demandante  interpôs  recurso  apelatório,
pugnando a reforma da sentença, sustentando ser devido auxílio-doença, na
qualidade acidentário, ao segurado autônomo (fls. 52/55).

Contrarrazões às fls. 59/63.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer  (fls.  67/70)  pelo  prosseguimento  do  apelo,  sem  manifestação
meritória.

É o relatório.

VOTO.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  observar  os  requisitos  de
admissibilidade recursal. Nesse aspecto, a impugnação apelativa obedece aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).
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Pretende  o  promovente,  ora  recorrente,  através  desta
irresignação apelatória, a reforma da sentença vergastada, sob o argumento de,
mesmo  na  condição  de  contribuinte  individual  autônomo,  fazer  jus  à
percepção de  auxílio-acidente.

Como se sabe, os benefícios acidentários são regidos pela Lei
n.° 8.213/91 e conforme dispõe o seu art. 18, § 1°, os contribuintes individuais
não  tem  direito  ao  auxílio-acidente.  Destarte,  o  §1°  do  artigo  18  da  Lei
8.213/91 prevê que: 

“§  1°  Somente  poderão  beneficiar-se  do  auxílio-
acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei n°
9.032, de 1995)” 

Por  sua  vez,  o  art.  11,  incs.  I,  VI  e  VII,  faz  menção  aos
trabalhadores  com  vínculo  empregatício,  avulsos  e  segurados  especiais.
Tratando-se o apelante de contribuinte individual à época do acidente, não faz
jus  ao  benefício  de  auxílio-acidente,  uma  vez  que  a  sua  atividade  está
disciplinada no artigo 11, inciso V, da Lei de Benefícios. 

Assim,  o  caso  não  requer  maiores  delongas,  não  podendo
prosperar  a  pretensão  do  segurado,  pois  de  acordo  com  a  legislação  de
regência,  o  autor  não  se  enquadra  dentre  nenhuma das  hipóteses  legais  a
autorizar a concessão do benefício auxílio-acidente ora pretendido. 

Neste sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO  JUÍZO
ESTADUAL  AUXÍLIO-DOENÇA  QUE  NÃO  FOI
CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE
DE  TRABALHO  CONTRIBUINTE  INDIVIDUAL
IRRELEVÂNCIA,  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL  OMISSÃO  AUXÍLIO-ACIDENTE
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  A
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO  NO  ARTIGO  18,  §  1°,  DA  LEI  N°
8.213/91  EFEITO  MODIFICATIVO
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  A  questão  referente  à
possibilidade de concessão de benefício acidentdrio
a trabalhador autônomo se encerra na competência
da Justiça Estadual. Os benefícios acidentários são
regidos pela Lei n.° 8.213/91 e conforme dispõe o
seu art.  18,  § 1°,  os contribuintes individuais não
tem direito ao auxílio-acidente 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
04520090004313001,  3ª  CÂMARA CÍVEL,  Relator
Saulo Henriques de Sá e Benevides  ,  j.  em 15-01-
2013) 
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E, ainda, do Colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INSS.  CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.  PROFISSIONAL  AUTÔNOMO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.  DESCABIMENTO.
Contribuindo o autor para a Previdência Social na
condição  de  contribuinte  individual,  trabalhador
autônomo,  não  possui  direito  à  percepção  do
auxílio-acidente.  Art.  18,  inc.  I  e  §  1º  da  Lei  n.º
8.213/1991. INCAPACIDADE  TEMPORÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA.  RESTABELECIMENTO  DO
BENEFÍCIO. CABIMENTO. Cancelamento indevido
do  auxílio-doença.  Impossibilidade  de  retorno  do
segurado às suas atividades profissionais habituais
que  se  mantém.  Restabelecimento  do  benefício  de
auxílio-doença  até  a  reabilitação  para  trabalho
compatível com a limitação que apresenta. Juros de
mora. Termo inicial. Citação. Honorários. Aplicação
da  súmula  111  do  STJ.  Custas  processuais.
Inconstitucionalidade do dispositivo que isentava a
fazenda pública. Proveram em parte o apelo do INSS
e  desproveram  o  recurso  do  autor.  Unânime.
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70052293586,
Décima Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator:  Jorge  Alberto  Schreiner  Pestana,  Julgado
em 28/02/2013)
(TJ-RS -  REEX: 70052293586 RS ,  Relator:  Jorge
Alberto  Schreiner  Pestana,  Data  de  Julgamento:
28/02/2013,  Décima  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2013)

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,
por  se  encontrar  correta  a  sentença  impugnada,  mantendo-se,  em
consequência, na íntegra todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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