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APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 
DE  AUXÍLIO-ACIDENTE  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
ACUMULAÇÃO  DA  BENESSE  COM  A  APOSENTADORIA. 
DESCABIMENTO.  CONCESSÃO  DA  APOSENTADORIA 
APÓS A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 86, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 
8.213/91,  PELA EDIÇÃO DA LEI  N.  9.528/97.  SÚMULA 507  E 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.  APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 557,  CAPUT,  DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO 
RECURSO APELATÓRIO.

- Em consonância com a Jurisprudência dominante do STJ, "A 
acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria 
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,  ensejadora do 
direito  ao  auxílio-acidente,  e  o  início  da  aposentadoria  sejam 
anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 (...), 
promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596- 14/1997, 
que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997".

- A esse respeito, o STJ editou a Súmula n. 507, segundo a qual, 
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe 
que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 
11/11/1997,  observado o  critério  do art.  23  da Lei  n.  8.213/1991 
para  definição  do  momento  da  lesão  nos  casos  de  doença 
profissional ou do trabalho”.

- Prescreve o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, que 
“o  Relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  ou  ainda,  em  confronto  com  jurisprudência 
dominante  do  respectivo  Tribunal  ou  de  Tribunal  Superior, 
dispensando que aquele seja julgado no Órgão Colegiado”.

RELATÓRIO



Trata-se de recurso apelatório interposto por  João Marques de 
Lima  contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  Vara  de  Feitos  Especiais  da 
Comarca da Capital nos autos da ação de restabelecimento de benefício de auxílio-
acidente c/c antecipação de tutela, movida pelo apelante em face do INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social, entidade previdenciária ora recorrida.

Na  sentença  objurgada,  o  Exmo.  Juiz  de  Direito  Romero 
Carneiro  Feitosa,  julgou  improcedente  a  pretensão  vestibular,  por  entender  pela 
ausência dos requisitos bastantes à acumulação do auxílio-acidente postulado com o 
gozo da aposentadoria ao segurado, por ter sido essa última benesse concedida em 
momento posterior à modificação do artigo 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, pela Lei 
n. 9.528/97.

Inconformado, o demandante vencido ofertou tempestivamente 
suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum proferido, argumentando, 
em apertada síntese: a possibilidade de concessão do auxílio suplementar ocorrido 
antes  da  edição  da  MP  1.596-14,  de  10/11/97,  tendo  em  vista,  notadamente,  a 
ocorrência da lesão incapacitante em momento prévio à alteração na legislação  in  
questo.

Em  seguida,  a  instituição  previdenciária  ré  apresentou  suas 
contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a consequente manutenção 
da  sentença  atacada,  o  que  fizera  ao  rebater  cada  uma  das  razões  recursais 
ventiladas.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta instância jurisdicional emitiu seu parecer, opinando pelo 
conhecimento e processamento do recurso, sem, contudo, adentrar no mérito.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento, porquanto a sentença se afigura irretocável e isenta de vícios, estando, 
inclusive, em consonância com a mais abalizada Jurisprudência do STJ.

A esse respeito, faz-se fundamental denotar que a controvérsia 
ora submetida ao crivo desta Corte transita em redor do suposto direito do autor ao 
restabelecimento,  em decorrência de lesão capacitante sofrida no ano de 1985, de 
auxílio-acidente concedido em 22/07/1985 e posteriormente cancelado, por ocasião do 
deferimento, em seu favor, do benefício da aposentadoria, na data de 26/01/2012.

À luz desse referido entendimento e voltando-se ao exame das 
peculiaridades envolvidas in concreto, há de se denotar, prima facie, que a acumulação 
do auxílio-acidente e da aposentadoria, tal como discutido na hipótese, somente é 
possível  quando  a  lesão  incapacitante,  ensejadora  do  auxílio-acidente,  e  a 



aposentadoria tenham ocorrido anteriormente a 11/11/1997, momento da alteração 
do art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991, pela Lei n. 9.528/1997, a qual expurgou do 
benefício  acidentário  em  apreço  a  sua  natureza  vitalícia,  prevendo,  inclusive,  a 
vedação de sua acumulação com qualquer aposentadoria, nesses termos:

 Art. 86. 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.

§ 1º  O auxílio-acidente  mensal  corresponderá a  cinqüenta por 
cento  do  salário-de-benefício  e  será  devido,  observado  o 
disposto  no  §  5º,  até  a  véspera  do  início  de  qualquer 
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

 § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da 
cessação  do  auxílio-doença,  independentemente  de  qualquer 
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,  vedada 
sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Trasladando-se, portanto, esse raciocínio ao caso em deslinde, 
salutar o destaque de que o pleito vestibular formulado pelo autor recorrente não 
merece  qualquer  acolhida,  tendo  em  mente  que,  mesmo  a  despeito  de  a  lesão 
incapacitante  e  a  concessão  do  auxílio-acidente  terem  ocorrido  antes  da  referida 
alteração legal, o ato de sua aposentadoria somente fora deferido no ano de 2012, isto 
é, tempos após a edição da Lei n. 9.528/1997, não logrando êxito, pois, em atender a 
todos os requisitos exigidos à acumulação de tais benefícios previdenciários.

Corroborando tal raciocínio, exsurge o mais abalizado e recente 
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual fora consagrado no 
enunciado sumular n. 507,  segundo o qual, “A acumulação de auxílio-acidente com 
aposentadoria  pressupõe  que  a  lesão  incapacitante  e  a  aposentadoria  sejam 
anteriores a 11/11/1997,  observado o critério do art.  23 da Lei  n.  8.213/1991 para 
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

Neste viés, destaque-se o seguinte ementário jurisprudencial:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CUMULAÇÃO  DE  BENEFÍCIOS. 
AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA.  ART. 86,  §§  2º  E 3º, 
DA  LEI  8.213/1991,  COM  A REDAÇÃO  DADA  PELA  MEDIDA 
PROVISÓRIA 1.596-14/1997,  POSTERIORMENTE CONVERTIDA 
NA LEI 9.528/1997. MARCO LEGAL. PUBLICAÇÃO DA CITADA 
MP (11.11.1997). MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-
C  DO  CPC  E  RESOLUÇÃO  STJ  8/2008.  1.  "A  acumulação  do 
auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a 
eclosão  da  lesão  incapacitante,  ensejadora  do  direito  ao  auxílio-
acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do 



art.  86,  §§ 2º e 3º,  da Lei 8.213/1991 (...),  promovida em 11.11.1997 
pela  Medida  Provisória  1.596-  14/1997,  que  posteriormente  foi 
convertida  na  Lei  9.528/1997."  (REsp 1.296.673/MG,  Rel.  Ministro 
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 3.9.2012). 2. Posteriormente 
foi  editada a  Súmula 507/STJ,  segundo a  qual  "a  acumulação de 
auxílio-acidente  com  aposentadoria  pressupõe  que  a  lesão 
incapacitante  e  a  aposentadoria  sejam  anteriores  a  11/11/1997, 
observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do 
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". 
3. Por se tratar de pretensão de rediscussão de matéria decidida sob 
o rito dos repetitivos e posteriormente sumulada, aplica-se multa de 
5% sobre o valor da causa atualizado, prevista no art. 557, § 2º, do 
CPC,  por  impugnação  infundada.  4.  Agravo  Regimental  não 
provido com aplicação de multa. (AgRg AgRg AREsp 546.261/PR, 
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2ª, 02/12/2014, DJe 02/02/2015).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  ACUMULAÇÃO  ENTRE  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). 
ENTENDIMENTO  ASSENTADO  NO  RESP  N.  1.296.673/MG, 
SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.  A Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 
1.296.673/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, definiu que: 
"A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria 
pressupõe  que  a  eclosão  da  lesão  incapacitante,  ensejadora  do 
direito  ao  auxílio-acidente,  e  o  início  da  aposentadoria  sejam 
anteriores  à  alteração  do  art.  86,  §§  2º  e  3º,  da  Lei  8.213/1991, 
promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que 
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997". 2. Caso em que o 
auxílio-acidente  foi  concedido  a  partir  de  01/5/1995  e  a 
aposentadoria por invalidez a partir de 17/6/1999,  o que denota a 
impossibilidade de o segurado perceber concomitantemente os dois 
benefícios.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  AREsp 
486.917/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, T1, 23/10/2014).

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no art. 
557, caput, CPC, assim como na Jurisprudência dominante do STJ, nego seguimento 
ao recurso, mantendo incólumes todos os exatos termos da sentença objurgada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.



Desembargador João Alves da Silva
Relator


