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APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA  QUE  JULGOU 
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  CUMULAÇÃO  DE 
BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA 
POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  CONCEDIDOS, 
RESPECTIVAMENTE,  EM  1980  E  2007.  BENEFÍCIO 
REQUERIDO  APÓS  A  EDIÇÃO  DA LEI  Nº  9.528/97. 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ENTENDIMENTO 
PACIFICADO NO STJ. SEGUIMENTO NEGADO.

− A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp. 
1.296.673/MG,  representativo  de  controvérsia,  relatado 
pelo  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  na  sessão  de 
22.8.2012, pacificou o entendimento de que a cumulação 
do  benefício  de  auxílio-acidente  com  proventos  de 
aposentadoria só é permitida quando a eclosão da lesão 
incapacitante  e  a  concessão  da  aposentadoria  forem 
anteriores à edição da Lei 9.528/97, o que não ocorreu no 
caso.

                          Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Edmilson Farias Gomes 

contra sentença de fls. 310/312  que julgou improcedente seu pedido.

Na  Apelação  de  fls.316/320  argumenta  que  seu  pedido  se 
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fundamenta  na natureza vitalícia  decorrente  de acidente  de trabalho e  que 

mesmo com a publicação da Lei nº 9.528/97, o auxílio-acidente continua tendo 

caráter  vitalício,  porquanto   foi  concedido  em  1980,  antes  da  vigência  da 

referida norma.

Alega  que  é  possível  cumular  aposentadoria  por  tempo  de 

contribuição e auxílio-acidente porque deve ser considerada a lei vigente ao 

tempo do sinistro e o direito adquirido.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seu pedido 

inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões de fls.323/326.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  vislumbrou  necessidade  de 

intervenção ministerial.

É o relatório. 

DECIDO

A matéria é simples e não requer maiores comentários.

O Autor recebia o benefício auxílio-acidente desde 03/07/1980 

(fl.201)  e  ao  obter  sua  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  em 

23/02/2007,  teve  aquele  benefício  cessado,  justificando  a  autarquia  que  os 

benefícios eram inacumuláveis.

Pois bem.

A  possibilidade  de  acumulação  do  auxílio-acidente  com 

proventos de aposentadoria requer que a lesão incapacitante e a concessão da 

aposentadoria sejam anteriores às alterações promovidas pela Lei nº 9.528/97. 
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Na hipótese dos autos,  verifica-se  que o  auxílio-acidente  foi 

concedido em 1980, antes da inovação legislativa, porém a aposentadoria por 

tempo  de  contribuição  foi  concedida  em  2007.  Assim,  observa-se  a 

impossibilidade de cumulação, por expressa vedação legal.

Apenas  se  a  aposentadoria  tivesse  sido  concedida  em data 

anterior  à  vigência  da  Lei  nº  9.528/97  seria  possível  a  cumulação  dos 

benefícios, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Assim tem se pronunciado o STJ:

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  BENEFÍCIO  ACIDENTÁRIO 
CONCEDIDO  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  6.367/76  E 
INCORPORADO PELA LEI 8.213/91. CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO 
EM  DATA ANTERIOR  À  VIGÊNCIA DA LEI  9.528/97. 
CUMULAÇÃO  DOS  BENEFÍCIOS.  POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO  DO  TEMPUS  REGIT  ACTUM.  RECURSO 
ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.   Com as alterações do art. 86, § 2o. da Lei 8.213/91, 
promovidas  pela  MP  1.596-14/97,  convertida  na  Lei 
9.528/97,  o  auxílio-acidente  deixou  de  ser  vitalício  e 
passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de 
cálculo  do  salário  de  benefício  de  aposentadoria 
previdenciária,  motivo  pelo  qual  o  citado  dispositivo 
trouxe  em sua redação  a  proibição  de  acumulação  de 
benefício  acidentário  com  qualquer  espécie  de 
aposentadoria do regime geral.
2.   Contudo, a Primeira Seção do STJ, no julgamento 
do  Resp.  1.296.673/MG,  representativo  de 
controvérsia,  relatado  pelo  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  na  sessão  de  22.8.2012,  pacificou  o 
entendimento  de  que  a  cumulação  do benefício  de 
auxílio-acidente com proventos de aposentadoria só 
é permitida quando a eclosão da lesão incapacitante 
e a concessão da aposentadoria forem anteriores à 
edição da Lei 9.528/97.
3.    In  casu,  sendo  a  DIB  do  auxílio-suplementar 
19.2.1979 e tendo o segurado se aposentado em data 
anterior  à  vigência  da Lei  9.528/97,  não lhe  alcança a 
proibição,  prevista  nesse normativo,  de acumulação de 
benefício  acidentário  com  qualquer  espécie  de 
aposentadoria  do  regime  geral,  em  observância  ao 
princípio do tempus regit actum.
4.   Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1339137/SP,  Rel.  Ministro NAPOLEÃO 
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NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 
25/03/2014, DJe 03/04/2014)

PREVIDENCIÁRIO.  ACUMULAÇÃO  DE  AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2º E 3º, DA 
LEI N. 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP N. 
1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528/97. LESÃO 
INCAPACITANTE  E  APOSENTADORIA  DEVEM  SER 
OBSERVADAS  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DA  MP  N. 
1.596-14/97 (11.11.1997).
1. Agravo regimental no qual se sustenta a possibilidade 
de  acumular  auxílio-acidente  com  aposentadoria  por 
tempo de contribuição ocorrida em 1º/11/98.
2.  A acumulação de auxílio-acidente com proventos de 
aposentadoria  só  é  devida  se  a  eclosão  da  lesão 
incapacitante,  ensejadora do auxílio-acidente,  e o início 
da aposentadoria forem anteriores à alteração do artigo 
86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/91, ocorrida em 11/11/97 
pela Medida Provisória n. 1.596-14/97, convertida na Lei 
n.
9.528/97.  Entendimento  adotado pela  Terceira  Seção e 
agora também assentado na Primeira Seção desta Corte 
por  meio  do  julgamento  do  REsp  1.296.673/MG, 
submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC e da 
Resolução n. 8/2008.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1308248/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
20/11/2012, DJe 26/11/2012)

 Diante  do  exposto,  nego  seguimento  monocrático  ao 
recurso voluntário, nos termos do art. 557, “caput”, do Código de Processo 

Civil, para manter a sentença recorrida em todo seu teor.

P.I.

João Pessoa,      de  janeiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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