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RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização Nacional interposto pelo INSS em face de 

Acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal de Santa Catarina que, por 

maioria, entendeu possível a concessão do benefício de Auxílio-Acidente em 

razão de limitação funcional não decorrente de acidente, mas sim de doença 

degenerativa e sem qualquer correlação com a atividade desempenhada. 

2. Consoante os fundamentos do Voto divergente vencedor, “em que pese não se 

tratar de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, a situação 

específica dos autos permite a aplicação do art. 86 da Lei 8.213-1991, por 

analogia”. 

3. Defende o recorrente, no entanto, que a Primeira Turma do eg. STJ, nos autos do 

AgRg no AREsp 438527 / RJ, esposou entendimento no sentido de que, em não 

sendo comprovado o nexo causal entre a moléstia do segurado e as suas atividades 

laborais, não haveria de se falar na concessão do benefício de Auxílio-Acidente. 

VOTO 

4. Pois bem. Nos termos do art. 6°, III, do Regimento Interno da Turma Nacional de 

Uniformização, compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido 

de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material em 

face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à 

súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma 

Nacional de Uniformização. 

5. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 

devidamente caracterizada a divergência quanto ao direito material posto nos autos. 

6. Sua solução demanda a análise do art. 86 da Lei n° 8.213/91, que é claro ao preceituar 

que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. 
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7. Como se vê, o fato gerador do benefício se restringe à hipótese de redução da 

capacidade laborativa após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza. Considerando, outrossim, a equiparação da doença profissional e do trabalho 

a acidente de trabalho, pode-se entender que o legislador permitiu, ainda, a concessão 

de Auxílio-Acidente em caso de doença profissional e do trabalho equiparada nos termos 

do art. 20, I, da Lei n° 8.213/91. 

8. Tratando-se, pois, de opção eleita pelo legislador ordinário dentro do poder que lhe 

fora conferido pela Constituição, não se afigura possível a intervenção judicial com vistas 

a modificá-la sob o fundamento de que haveria outra solução mais razoável dentro do 

leque de alternativas. A solução neste caso, é de lege ferenda. 

9. Neste sentido, os precedentes do eg. STJ a seguir ementados, verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-

ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOENÇA 

DEGENERATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 

1.   À luz do art. 86 da Lei 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente, 

necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador 

avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha 

redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de 

qualquer natureza. 

2.   Equipara-se a acidente do trabalho a doença profissional, proveniente 

do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade (art. 20, I da 

Lei 8.213/91). 

3.   O Tribunal a quo, com esteio no acervo fático-probatório da causa, 

julgou improcedente o pedido inicial por entender que não ficou 

comprovado nos autos o nexo causal entre a insuficiência respiratória 

crônica da segurada e as suas atividades laborais. 

4.   Agravo Regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 438527 / RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO (1133), PRIMEIRA TURMA, DJe 07/04/2014). 

Ação acidentária. Moléstia degenerativa. Ausência de nexo causal. 

Súmula 7. Agravo regimental improvido. 
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1. O auxílio-acidente é devido quando concomitantemente presentes a 

perda ou a redução da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal 

entre a doença diagnosticada e as condições de trabalho. 

2. Caso em que o acórdão recorrido não concluiu positivamente pelo 

vínculo entre as seqüelas morfológicas e funcionais da coluna vertebral e 

a atividade profissional. 

3. Reexame de matéria fático-probatória. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 585768 / SP, Rel. Ministro NILSON NAVES (361), SEXTA 

TURMA, DJ 25/10/2004 p. 411). 

10. In casu, conforme assinalado no julgado recorrido, a redução funcional não 

decorrente de acidente, mas sim de doença degenerativa e sem qualquer correlação com 

a atividade desempenhada. 

11. Neste contexto, o provimento do incidente, nos termos da Questão de Ordem n° 38 

da TNU, é medida que se impõe. 

12. Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização interposto 

pelo INSS para: (a) Firmar a tese de que a concessão do benefício de Auxílio-Acidente 

demanda a comprovação de que a redução da capacidade laborativa decorreu de acidente 

de qualquer natureza, ou de doença profissional/do trabalho nos termos do art. 20 da Lei 

n° 8.213/91. (b) Restabelecer a conclusão alcançada na Sentença proferida pelo Juízo 

Monocrático, nos termos da Questão de Ordem n° 38 da TNU. 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 

FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 

DA LEI 8.213/91. FATO GERADOR. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE 

ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA OU DE DOENÇA 

PROFISSIONAL E DO TRABALHO NOS TERMOS DO ART. 20 

DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO QUANDO 

NÃO SE TRATA DE ACIDENTE E NÃO COMPROVADA 

DOENÇA PROFISSIONAL COM NEXO CAUSAL COM AS 

ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. INCIDENTE 

PROVIDO, NOS TERMOS DA QUESTÃO DE ORDEM N° 38 DA 

TNU. 
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ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu DAR 

PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização interposto pelo INSS para: (a) Firmar a tese 

de que a concessão do benefício de Auxílio-Acidente demanda a comprovação de que a 

redução da capacidade laborativa decorreu de acidente de qualquer natureza, ou de 

doença profissional/do trabalho nos termos do art. 20 da Lei n° 8.213/91. (b) Restabelecer 

a conclusão alcançada na Sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da 

Questão de Ordem n° 38 da TNU. 

Brasília, 13 de dezembro de 2017. 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 

Juíza Federal 

 


