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APELAÇÃO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO
PARA ESSA CLASSE DE CONTRIBUINTE. ART. 18, § 1º, DA LEI Nº
8.213/91. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“A  questão  referente  à  possibilidade  de  concessão  de  benefício
acidentário  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) 

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  por
unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a
decisão a certidão de julgamento de fl. 189.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente em desfavor do
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Na sentença, o magistrado registrou que a legislação previdenciária não
inclui  o  contribuinte  individual  no  rol  dos  segurados  com direito  ao  auxílio-acidente,  daí
porque rejeitou a pretensão deduzida na inicial.



Inconformado,  recorre o  promovente aduzindo que embora não haja
previsão legal de pagamento do benefício ao contribuinte individual,  a jurisprudência tem
reconhecido sua extensão, com fundamento no princípio da isonomia. 

Acrescenta,  outrossim,  que  a  sentença  colide  com  o  princípio  da
universalidade do atendimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, determinando-se
a concessão do benefício desde a data do seu indeferimento.

Em sede  de  contrarrazões,  o  promovido alega  que  o  recorrente  está
incapacitado  parcialmente,  sendo  suscetível  de  reabilitação,  podendo  exercer  profissão
diversa. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do RITJPB
c/c o artigo 178, do CPC/2015, em vigor.

É o relatório.

VOTO

Tenciona  o  recorrente  reverter  o  provimento  desfavorável  sob  o
argumento de que mesmo gozando da qualidade de contribuinte individual autônomo, tem
direito  ao  benefício  do  auxílio-acidente.  Consoante  ressaltou  o  magistrado  prolator  da
sentença, o art. 18, § 1°, da Lei n.° 8.213/91, não traz no rol de beneficiários do auxílio-acidente
o contribuinte individual, a teor do que se pode perceber da simples leitura do dispositivo:

“Art.  18.  O  Regime  Geral  de  Previdência  Social  compreende  as
seguintes  prestações,  devidas  inclusive  em  razão  de  eventos
decorrentes  de  acidente  do  trabalho,  expressas  em  benefícios  e
serviços:

§ 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)”

A  norma,  bem  se  vê,  não  contempla  com  o  auxílio-acidente  o
contribuinte  individual,  cuja  referência  está  posta  no  inciso  V,  do  art.  11,  do  diploma
legislativo apontado.

Sobre o tema, o TJPB já teve a oportunidade de se pronunciar, consoante
é possível conferir nos precedentes que seguem:

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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00293319320138152001,  2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES OSWALDO TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO , j. em 10-02-2015)

“A  questão  referente  à  possibilidade  de  concessão  de  benefício
acidentário  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) 

O  entendimento  não  destoa  daquele  adotado  em  outras  Cortes  de
Justiça, inclusive o STJ:

“ACIDENTE  DE  TRABALHO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em
que,  na  época  do  acidente  de  trabalho  que  causou  a  redução  da
capacidade laboral, o autor era contribuinte individual. Em que pese
atestada  a  redução  da  capacidade  para  a  atividade  habitualmente
desenvolvida  pelo  autor,  é  descabida  a  concessão  do  benefício  ao
contribuinte individual, por falta de previsão legal. Sentença mantida.
RECURSO  DE  APELAÇÃO  DESPROVIDO”. (Apelação  Cível  Nº
70058485640,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/04/2014)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  I.  Não
caracterizada  a  incapacidade  laboral  do  segurado,  imprópria  a
concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em seu
favor”.  (TRF 4 -  AC 50224660220154049999 – Rel. Des. Fed. Rogério
Favreto – Quinta Turma - j. 04/08/2015 – DJE 05/08/2015)

PREVIDENCIÁRIO.    AGRAVO    REGIMENTAL    NO    RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.   BENEFÍCIO   INDEVIDO  AO



TRABALHADOR  AUTÔNOMO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos
termos do art. 18, I, § 1º, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada   pela
LC  n.  150/2015,  "somente  poderão  beneficiar-se  do auxílio-acidente
os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do  art.  11  desta lei",
ou seja, o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador
avulso e o segurado especial, não figurando nesse  rol  o  trabalhador
autônomo,   atualmente   classificado  como  contribuinte  individual
pela Lei n.  9.876/1999.  2.   Os trabalhadores autônomos assumem os
riscos  de  sua  atividade  e,  como  não  recolhem  contribuições  para
custear  o  acidente  de  trabalho,  não  fazem  jus  ao  auxílio-acidente.
Precedente  da  Terceira  Seção.  3.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg  no  REsp  1171779/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

No contexto posto, considerando notadamente a vedação expressa da lei
e  o  entendimento  consolidado  da  jurisprudência,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo
integralmente a sentença atacada. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


