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AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL  E 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA. 
POSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO  DE  AUXÍLIO 
ACIDENTÁRIO  COM  APOSENTADORIA  POR 
INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA ANTERIORIDADE 
DA  MOLÉSTIA  INCAPACITANTE  À  LEI  9.528/97. 
OBEDIÊNCIA À LEI 8.213/1991 VIGENTE À ÈPOCA 
DO ACIDENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO  AO  REEXAME  NECESSÁRIO  E  A 
IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA.  ALEGAÇÕES  DO 
REGIMENTAL  INSUFICIENTES A TRANSMUDAR  O 
ENTENDIMENTO  ESPOSADO.   DESPROVIMENTO 
DA SÚPLICA. 

-  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.

- “Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,  
é  possível  a  acumulação  do  auxílio-acidente  com  a  
aposentadoria  por  invalidez,  no  caso  de  o  acidente  
gerador da incapacidade ter ocorrido antes da vigência  
da Lei nº 9.528/97. 2. Agravo regimental a que se nega  
provimento.  (STJ;  AgRg-Ag  1.205.215;  Proc.  
2009/0124168-0;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  
Adilson  Vieira  Macabu;  Julg.  22/03/2011;  DJE  
03/05/2011).



Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:



Agravo Interno nº 0002643-41.2006.815.2001

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social contra decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Ricardo 

Porto,  prolatada às fls.  244/247, que negou seguimento a sua súplica apelatória e ao 

reexame necessário, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

Nas  razões  do  recurso,  sustenta  que  a  aposentadoria  por  invalidez  da 

autora não foi concedida em data anterior à vigência da Lei nº 9.528/97, mas em data 

muito posterior, ou seja, em 01/12/1999, como já comprovado nos autos.

Dito isso,  o recorrente defende a reforma da sentença que determinou o 

restabelecimento do benefício de auxílio-acidente da recorrida, cumulativamente com a 

aposentadoria por invalidez.

Por  fim,  requer  a  reconsideração  do  decisório  combatido,  ou, 

alternativamente,  a  análise  do  regimental  pela  Câmara  Cível,  com  o  consequente 

prosseguimento do apelo (fls.251/254).

É o relatório.

VOTO

Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo, 
permitindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, mantenho a posição 
anterior  pelos  seus  próprios  fundamentos,  que  foram suficientes  para  dirimir  a 
questão em disceptação, os quais passo a transcrever  na parte que interessa:

“Inicialmente,  cumpre  registrar  que,  ao  revés  do  alegado  pelo  
instituto  previdenciário  recorrente,  a  questão  posta  nos  autos  
cinge-se à discussão acerca da possibilidade de cumulação de  
auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. 
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Destarte, malgrado a entidade autárquica demandada alegue, em 
seu  arrazoado,  que  a  demandante  nunca  percebeu  auxílio-
acidente, verifica-se, da documentação acostada aos autos, que  
padece  de  sustentação  tal  assertiva,  tanto  que  fora,  inclusive,  
negado  administrativamente  o  restabelecimento  do  referido  
benefício,  em  virtude  da  concessão  de  aposentadoria  por 
invalidez (fls. 70).

Assim,  infere-se  que  a  promovente,  ora  recorrida,  pleiteou  o  
reconhecimento  do  caráter  vitalício  do  auxílio-acidente  por  ela  
percebido,  bem  como  a  possibilidade  de  sua  cumulação  com 
aposentadoria,  tudo  com base  em  questões  legais,  inexistindo 
qualquer discussão fática.

Para tanto, a apelada alegou que sucumbiu de moléstia laboral  
em  05/12/1996,  momento  em  que  estava  em  vigor  a  Lei  nº.  
8.213/91,  cuja  redação  outorgava  vitaliciedade  ao  auxílio-
acidente. Dessa forma, ressaltou que as alterações operadas na 
pelo diploma de nº. 9.528/97 não lhe atingem, eis que goza de 
direito adquirido.

Nesse norte, importante transcrever passagem da sentença (fls.  
135/142), prolatada pelo juiz de primeiro grau, haja vista o ilustre  
magistrado ter abordado com percuciência o âmago da lide posta  
em juízo, conforme se observa abaixo:

“A parte autora objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure 
restabelecimento de benefício previdenciário que lhe foi garantido 
na  época  de  seu  acidente  e  que  foi  cessado  pela  autarquia  
previdenciária. Aduziu, em síntese, que a concessão posterior da 
aposentadoria  por  invalidez  não  teria  o  condão  de  suprimir  o  
benefício do auxílio-acidente, já que a Lei 8.213/1991 não veda a  
cumulação desses dois benefícios.
A promovida aduziu que, com a aplicação dos procedimentos do  
art. 65 da IN-84/02, buscou-se integrar o valor do auxílio-acidente  
à aposentadoria requerida após o advento da Medida Provisória  
1596-14, transformada na Lei 9.528/97, de modo que não houve  
nenhuma  violação  a  direito  do  segurado,  pois  ou  o  valor  do  
benefício  de  auxílio-acidente  integrou  o  salário  de  contribuição  
para fins de cálculo do salário de benefício da aposentadoria, ou o 
valor da renda mensal do auxílio- acidente será somado à renda  
mensal inicial da aposentadoria por invalidez, passando a receber  
auxílio-acidente  mais  aposentadoria  por  invalidez,  somados,  
razão pela qual não haverá nenhum prejuízo na percepção de seu 
benefício, já que não houve redução da renda.
Acontece  que  o  acidente  que  vitimou  a  parte  autora,  se  deu  
durante  a  vigência  da  Lei  8.213/1991,  mesmo  considerando  a  
alteração  introduzida  pela  Lei  9.032/1995  e,  naquele  tempo,  a  
concessão  do  auxílio-acidente,  de  acordo  com  o  art.  86,  era  
vitalício,  na base de 50% do salário de benefício e poderia ser  
cumulado com outro benefício, ressalvadas apenas as hipóteses 
do  art.  124  da  mesma  Lei,  o  que  não  trazia  a  proibição  de  
cumulação com a aposentadoria por invalidez.
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(…)
Vê-se que o pedido da parte autora foi formulado de acordo com  
a  norma  regente  da  época,  não  havendo  como  lançar  
interpretação diferente.
No  entanto,  entendendo  não  ser  mais  cabível  o  benefício  
acidentário,  a autarquia previdenciária  suspendeu o pagamento 
do dito benefício, em razão da concessão da aposentadoria por  
invalidez.
A autarquia previdenciária promovida baseou seus argumentos na 
Lei 9.528/1997 que alterou o art. 86 da Lei 8.213/1991, segundo o  
qual o benefício acidentário perdeu seu caráter vitalício e não há  
previsão de cumulação com a aposentadoria por invalidez que foi  
concedida a posteriori.
Ocorre que, o benefício acidentário foi concedido à época em  
que era considerado vitalício, de acordo com o art. 86 da Lei  
8.213/91,  quando,  então,  a  lei  era  omissa  quanto  à  
impossibilidade de cumulação dos benefícios, o que equivale 
a ser permitido, porquanto, o que a lei não proíbe é permitido.
(…)
Pela  análise  dos  autos,  constata-se  que  a  incapacidade  
laboral se deu em 03/12/1996, com a concessão do auxílio-
acidente,  momento  anterior  à  vigência  da  Lei  9.528/1997.  
Sendo assim, evidenciado que a moléstia oriunda do trabalho  
consolidou-se antes do advento da Lei supracitada, descabe 
a  proibição  de  acumular  o  auxílio  –  acidente  com  a  
aposentadoria.
(…)
No  caso,  colhe-se  dos  autos  que  a  moléstia  oriunda  do  
trabalho já  estava  instalada  desde 1996,  quando  passou a 
parte autora a perceber o benefício acidentário, daí não ser  
alcançada pela proibição de acumular auxílio - acidente com 
aposentadoria por invalidez, introduzida pela Lei 8.528/1997,  
examente porque, ao tempo do advento daquela proibição, a  
doença já se havia instalada na promovente, não pondendo a  
lei  retroagir  em  pejus  para  apanhar  situação  consolidada 
segundo a norma anterior.” - fls. 136/140. Grifo nosso.

Desse modo, é viável  a acumulação de auxílio-acidente com a 
aposentadoria por invalidez, desde que a moléstia incapacitante e 
a concessão da aposentadoria tenham surgido antes da vigência  
da Lei 9.528/97, o que é exatamente o caso dos autos.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
  
 DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUXÍLIO-
ACIDENTE  E  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  
CUMULAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  1.  Conforme  entendimento  
jurisprudencial  desta  Corte,  é  possível  a  acumulação  do 
auxílio-acidente com a aposentadoria por invalidez, no caso  
de o acidente gerador da incapacidade ter ocorrido antes da  
vigência da Lei nº 9.528/97. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (STJ;  AgRg-Ag  1.205.215;  Proc.  2009/0124168-0;  
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SP; Quinta Turma; Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu; Julg.  
22/03/2011; DJE 03/05/2011) Grifo nosso.
    
PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  AUXÍLIO-
ACIDENTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO 
DA ANTERIORIDADE DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. JUROS 
DE  MORA.  ALTERAÇÃO  LEGISLATIVA.  LEI  Nº  11.960/2009.  
APLICAÇÃO  IMEDIATA.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com as alterações do art. 86, §  
2.  da  Lei  nº  8.213/91,  promovidas  pela  MP  1.596-14/97,  
convertida na Lei  nº 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. Entretanto, afasta-
se  a  incidência  dessa  vedação  na  hipótese  de  a  moléstia  
incapacitante ter, comprovadamente, surgido em data anterior à  
vigência  da  Lei  nº  9.528/97,  em  observância  ao  princípio  do  
tempus regit actum. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, o  
pedido  foi  julgado  procedente  pelo  Tribunal  de  origem  ao 
argumento de que o acidente que gerou a moléstia incapacitante  
que  acomete  o  segurado  aconteceu  antes  da  edição  da  
mencionada  norma.  4.  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  no  
julgamento  do  RESP.  1.086.944/SP,  representativo  de  
controvérsia, pacificou o entendimento de que o art. 1.-F, da Lei nº  
9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra  
a Fazenda Pública no patamar de 6%, tem incidência tão somente  
em relação às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor.  
5.  Agravo  Regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-Ag  1.326.279;  
Proc.  2010/0117295-1;  MG;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  
Nunes  Maia  Filho;  Julg.  17/03/2011;  DJE  05/04/2011)   Grifo 
nosso.
    
PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  AUXÍLIO-ACIDENTE  E 
APOSENTADORIA.  CUMULAÇÃO.  MOLÉSTIA  SURGIDA 
ANTES DA LEI Nº 9.528/97. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. "É viável a acumulação 
de auxílio-acidente com aposentadoria, desde que a moléstia  
incapacitante  tenha  surgido  antes  da  vigência  da  Lei  nº  
9.528/97. Não  altera  a  conclusão  a  circunstância  de  a  ação  
acidentária ter sido ajuizada após a edição do referido diploma 
legal. Precedentes da Terceira Seção" (ERESP 431.249/SP, Rel.  
Min.  JANE  Silva,  Desembargadora  convocada  do  TJMG,  DJe  
4/3/08).  2.  Embargos  de  divergência  acolhidos  para  negar  
provimento  ao  Recurso  Especial.  (STJ;  EREsp  487.925;  Proc.  
2005/0144056-6; SP; Terceira Seção; Rel. Min. Arnaldo Esteves  
Lima; Julg. 14/12/2009; DJE 12/02/2010) Grifo nosso.
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Nesse sentido, também já decidiu esta Corte de Justiça:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
RESTABELECIMENTO  DE  BENEFÍCIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  
CONCESSÃO  DESDE  1983.  CUMULAÇÃO  DE  BENEFÍCIOS.  
POSSIBILIDADE. Fato  gerador  do  acidente  anterior  à  Lei  nº  
9.528/1997.  Desprovimento  de  ambos  os  recursos.  
"demonstrado  nos  autos  que  o  acidente  causador  da  
incapacidade é anterior  à alteração introduzida pela Lei  nº  
9.528/ 1997 à Lei  nº 8.213/1991,  impõe-se reconhecer como 
devida a percepção cumulativa do benefício acidentário com 
a aposentadoria. " (AGRG no RESP 1137886/MG, Rel. Ministro  
Jorge  mussi,  quinta  turma,  julgado  em  06/04/2010,  dje  
26/04/2010).  (TJPB;  ROf-AC  200.2009.008.388-8/001;  João 
Pessoa; Rel. Juiz Conv. Carlos Eduardo Leite Lisboa; DJPB 
17/11/2010; Pág. 7)   Grifo nosso.
 
PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Remessa  oficial  e  
apelação  cível.  Ação  de  restabelecimento  de  benefício  
previdenciário.  Auxílio  acidente  e  aposentadoria  por  tempo  de 
contribuição.  Sentença  de  procedência.  Irresignação  do  INSS.  
Competência da justiça comum estadual.  Informativo nº 244 do  
STJ.  Cumulação  dos  benefícios.  Concessão  da  aposentadoria  
posterior à vigência da Lei nº 9.528/97. Inviabilidade. Provimento  
à remessa oficial  e a apelação.  Informativo nº 244 do STJ:  ¿a 
seção entendeu que,  mesmo após a vigência  da EC n.  45 de 
8/12/2004,  a competência para processar e julgar  as ações de  
acidente  do  trabalho  é  da  justiça  comum  estadual. 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. Precedentes.  
(TJPB;  Ap-RN  0009143-40.2010.815.0011;  Segunda  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB  
02/12/2014; Pág. 11). Grifo nosso.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos para o deferimento  
cumulativamente dos benefícios pretendidos (auxílio - acidente e  
aposentadoria por invalidez), tem-se que não há motivos para a  
sua não concessão, não merecendo reforma o decisório a quo.

Assim,  diante  das assertivas apontadas,  NEGO SEGUIMENTO 
ao Reexame Necessário e à Apelação Cível, nos termos do art.  
557 do Código de Processo Civil,  mantendo-se a sentença em 
todos os seus termos.“  fls. 245/247.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo 

interno, de forma que a decisão monocrática agravada permaneça incólume.

É como voto.    
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além desta relatora, a Exmª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza  convocada,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao   Exmº.  Sr.  Des.  José  
Ricardo Porto ), o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria da Fátima Moraes Bezerra  
Cavalcanti).

Presente à sessão Drª. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora 
de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de abril de 2015.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
RELATORA

               

   J/06- R - J14
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