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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  RESTABELECIMENTO  DE  AUXÍLIO
SUPLEMENTAR  POR  ACIDENTE  DE
TRABALHO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  CUMULAÇÃO  DE
BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS.  REVISÃO
DO  ATO  PELA  ADMINISTRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.   DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.  CINCO  ANOS.  TERMO
INICIAL.  DATA  DO  SURGIMENTO  DA
ACUMULAÇÃO  ILEGAL.  AUSÊNCIA  DO
DECURSO  DO  PRAZO  QUINQUENAL.
ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
COM APOSENTADORIA. 

-  Como é cediço, a Administração Pública possui a
prerrogativa  de  rever  seus  atos,  por  motivo  de
conveniência ou oportunidade,  ou mesmo anulá-los,
quando  ilegais,  conforme  sumulado  pelo  Supremo
Tribunal  Federal:  “Súmula  473:  A  administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios  que  os  tornam ilegais,  porque  deles  não  se
originam  direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de
conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial."

- De acordo com o art. 54 da Lei nº 9.784/99, decai
em cinco anos o direito da Administração de anular os
atos  administrativos  de  que  decorram  efeitos
favoráveis para os destinatários, contados da data em
que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
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-  Por  outro  lado,  consoante  entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caso
o ato ilegal tenha sido praticado antes da promulgação
da Lei nº 9.784/99, a Administração tem o prazo de
cinco anos a contar da vigência da aludida norma para
anulá-lo, ao passo que, caso tenha sido praticado após
o advento da mencionada lei, o prazo quinquenal da
Administração é contado da prática de ato tido por
ilegal,  sob  pena  de  decadência,  salvo  comprovada
má-fé.

-  No  caso  em  testilha,  como  visto,  a  acumulação
indevida  dos  benefícios  previdenciários  de  auxílio-
suplementar e aposentadoria por idade se deu a partir
de 24/08/2009, com a concessão da aposentadoria por
idade e, em 18/11/2010, foi suspenso pela autarquia
previdenciária. Ou seja, na data do cancelamento do
benefício auxílio-suplementar (18/11/2010) ainda não
tinha sido ultrapassado o prazo de cinco anos para a
anulação do ato administrativo.

-  De  acordo  com  entendimento  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 504 do Stj), é
possível  a  acumulação  do  auxílio-acidente  (antigo
auxílio-suplementar)  com  proventos  de
aposentadoria,  desde  que  a  lesão  incapacitante  e  a
concessão  da  aposentadoria  sejam  anteriores  às
alterações promovidas pela Lei nº 9.528/1997.

-  Na  hipótese,  embora  o  início  do  recebimento  do
auxílio-suplementar tenha se dado em 01/09/1981, o
direito  à  aposentadoria  somente  se  deu  em
24/08/2009,  de  modo  que  não  se  deve  permitir  a
cumulação  do  benefício  de  auxílio-acidente  com
aposentadoria,  haja  vista  esta  ter  sido  concedida
posteriormente à edição da Lei nº 9.528/1997.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Gonçalves da
Silva contra  sentença  (fls.  109/112)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da
Comarca de Sousa, nos autos da Ação de Declaratória de Restabelecimento
de Auxílio  Suplementar por Acidente de Trabalho  ajuizada  em face  do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Na peça de ingresso, afirmou o autor que, ao ser concedido o
benefício de aposentadoria  rural  por idade,  foi  surpreendido com a revisão

Apelação Cível nº0002606-78.2011.815.0371. 2



administrativa  do  benefício  auxílio  suplementar  por  acidente  de  trabalho,
culminando com o seu cancelamento em 19/10/2010.

Alegou que, segundo a autarquia previdenciária, a acumulação
dos benefícios é ilegal e abusiva, razão pela qual ajuizou a presente demanda,
requerendo  o  restabelecimento  e  manutenção  e  efetivo  pagamento  das
diferenças  atrasadas  desde  a  data  da  suspensão  (19/10/2010),  afastando  a
devolução dos valores recebidos de forma ilegal e de boa-fé.

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou  petição,
informando que a existência de convênio entre o Tribunal de Justiça e o INSS,
no  qual  há  disciplinamento  acerca  das  citações  e  intimações  da  autarquia
previdenciária (fls. 75/76). 

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
79).

A autarquia  previdenciária  foi  intimada,  tendo  acostado  aos
autos o convênio n° 13/2009 entre o Tribunal de Justiça e o INSS (fls. 94/100).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau decretou a revelia e julgou improcedente o pedido contido na
inicial, cuja ementa passo a transcrever:

“PREVIDENCIÁRIO.  CUMULAÇÃO  DE
BENEFÍCIOS.  AUXÍLIO-SUPLEMENTAR  E
APOSENTADORIA.  INADMISSIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

-  Somente  é  legítima  a  cumulação  do  auxílio-
suplementar  previsto na  Lei  6.367/76,  incorporado
pelo  auxílio-acidente  após  o  advento  da  Lei
8.213/91, com aposentadoria, quando esta tenha sido
concedida  em  data  anterior  à  vigência  da  ei
9.528/97”.

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
113/117), aduzindo que ajuizou ação de concessão de aposentadoria por idade,
sendo  concedida  por  ordem  judicial  em  24/08/2009,  sem  o  INSS  alegar
irregularidade  na  acumulação  com o  benefício  nº  95.071.935.437-4.  Ainda
destaca a “decadência do direito de o segurado do INSS revisar seu benefício
previdenciário concedido anteriormente ao prazo previsto no caput do art.
103  da  Lei  8.213/1991,  instituído  pela  Medida  Provisória  1.523-9/1997
(D.O.U  28.6.1997),  posteriormente  convertida  na  Lei  9.528/1997,  se
transcorrido o decênio entre a publicação da citada norma e o ajuizamento
da ação”. 

Por fim pugna pelo provimento do recurso com a modificação
da sentença e, alternativamente, a concessão do acréscimo do valor acidentário
ao benefício de idade e o pagamento das diferenças.

Contrarrazões apresentadas (fls. 120/124).
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A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito (fls. 128).

É o relatório.

VOTO.

Cumpre registrar que a sentença apelada fora prolatada após a
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois, observar os
novos  regramentos  acerca  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  meios  de
impugnação  de  decisão  judicial,  bem como da  condenação  em  honorários
sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº 3 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia  a ser apreciada por esta Corte de Justiça, por
ocasião do julgamento do presente recurso, consiste em perquirir acerca da
ocorrência  ou  não  da  decadência  administrativa,  como  também  sobre  a
legalidade ou não da acumulação dos benefícios previdenciários de auxílio-
suplementar e aposentadoria por idade.

Colhe  dos  autos  que  o  autor  esteve  em  gozo  do  benefício
auxílio-suplementar desde 01/09/1981 (nº 95/071.935.437-4), sendo cessado
em 18/10/2010, em virtude da aposentadoria rural por idade, eis que vedada a
cumulação  de  ambos  os  benefícios.  A  aposentadoria  foi  concedida  em
24/08/2009.

Dessa forma, percebe-se que a autarquia pagou benefícios de
modo cumulado, indevidamente, pelo período de um pouco mais de um ano
(24/08/2009 a 18/11/2010), ou seja, desde a concessão da aposentadoria por
idade, que se deu em 24/08/2009.

Como é  cediço,  a  Administração  Pública  deve  se  pautar  no
princípio de legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o
qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações
legais.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência”. 

Na lição de Alexandre de Moraes:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no
art.  5º,  II,  da  Constituição  Federal  (…),  aplica-se
normalmente  na  Administração  Pública,  porém de
forma mais rigorosa e especial, pois o administrador
público  somente  poderá  fazer  o  que  estiver
expressamente  autorizado  em  lei  e  nas  demais
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espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de
sua  vontade  subjetiva,  pois  na  Administração
Pública só é  permitido  fazer  o que  a lei  autoriza,
diferentemente  da  esfera  particular,  onde  será
permitido a realização de tudo que a lei não proíba.
Esse  princípio  coaduna-se  com  a  própria  função
administrativa, de executor do direito, que atua sem
finalidade própria, mas sim em respeito à finalidade
imposta pela lei, e com a necessidade de preservar-se
a  ordem jurídica”  (Direito  Constitucional,  12.  ed.,
São Paulo: Atlas, 2002, p. 311). 

Além do mais, a Administração Pública possui a prerrogativa
de rever seus atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou mesmo
anulá-los, quando ilegais, conforme sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:

“Súmula  473:  A  administração  pode  anular  seus
próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios  que  os
tornam  ilegais,  porque  deles  não  se  originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e  ressalvada,  em  todos  os  casos,  a  apreciação
judicial."

Por outro lado, de acordo com o art.  54 da Lei  nº 9.784/99,
decai  em  cinco  anos  o  direito  da  Administração  de  anular  os  atos
administrativos  de  que  decorram  efeitos  favoráveis  para  os  destinatários,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Vejamos
a redação do dispositivo supramencionado:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé. 

§  1o No  caso  de  efeitos  patrimoniais  contínuos,  o
prazo  de  decadência  contar-se-á  da  percepção  do
primeiro pagamento.

Como visto, nosso ordenamento jurídico consagra o quinquênio
como prazo razoável para que a Administração adote as medidas necessárias
ao alinhamento de seus atos à legalidade. A função de um prazo surge como
imperativo  do  Estado  de  Direito,  que  sustentado sob  o  pilar  da  segurança
jurídica,  impede  que  a  incerteza  quanto  a  provimentos  da  Administração
predomine ad eternum, sob a constante possibilidade de invalidação dos atos
praticados. 

Assim,  num  Estado  de  Direito,  o  poder  das  autoridades
constituídas não é absoluto, estando sujeito a princípios e regras jurídicas que
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visam  garantir  parcela  de  segurança  aos  cidadãos,  em  detrimento  das
intervenções estatais que tangenciem seus direitos. 

Por isso, como um dos corolários do Estado de Direito, exsurge
o princípio constitucional da segurança jurídica, que ao lado do princípio da
legalidade, sustenta os pilares desse paradigma de Estado.

De acordo com os ensinamentos de Almiro do Couto e Silva, na
obra “O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito
Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular os seus Próprios
Atos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da
União (Lei n. 9.784/99)”, Revista Brasileira de Direito Público, Porto Alegre,
v. 06, p. 7 a 59, 2004, a concepção subjetiva do conceito de segurança jurídica
é recente e guarda correlação com o princípio da proteção à confiança, ou seja,
impõe ao Estado limitações na liberdade de alterar sua conduta e modificar
atos que produziriam vantagens para os destinatários,  ainda que ilegais,  ou
atribui-lhe consequências patrimoniais por essas alterações, sempre em razão
da crença gerada nos beneficiários,  nos administrados ou na sociedade em
geral de que aquele atos eram legítimos.

Em  virtude  das  legítimas  expectativas  dos  administrados,  a
Administração  não  poderá,  indiscriminadamente,  de  forma  extroversa,
interferir  na  esfera  jurídica  dos  administrados  de  boa-fé,  mediante  a
invalidação de seus próprios atos, devendo, por isso, surtir efeitos com o fim
de  preservar  a  paz  social,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da  segurança
jurídica em sua acepção subjetiva. 

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal  de  Justiça,  caso  o  ato  ilegal  tenha  sido  praticado  antes  da
promulgação da Lei nº 9.784/99, a Administração tem o prazo de cinco anos a
contar da vigência da aludida norma para anulá-lo, ao passo que, caso tenha
sido  praticado  após  o  advento  da  mencionada  lei,  o  prazo  quinquenal  da
Administração  é  contado  da  prática  de  ato  tido  por  ilegal,  sob  pena  de
decadência, salvo comprovada má-fé. Confira-se:

"PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  REVISÃO  DE  PENSÃO.
CARGOS  DE  JORNADAS  DE  TRABALHO
INACUMULÁVEIS.  ART.  54  DA LEI  N.  9.784/99.
DECADÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA.  SÚMULA
83/STJ. 
1.A  Corte  Especial  do  STJ,  por  ocasião  do
julgamento  do  MS  9112  /  DF,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon (DJ 14/11/2005, p. 174), ao interpretar o art.
54  da  Lei  n.9.784/99,  consagrou  entendimento  no
sentido de que, caso o ato acoimado de ilegalidade
tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.º
9.784/99, a Administração tem o prazo de cinco anos
a contar da vigência da aludida norma para anulá-
lo;  caso  tenha  sido  praticado  após   a  edição  da
mencionada  lei,  o  prazo  quinquenal  da
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Administração contar-se-á da prática do ato tido por
ilegal,  sob  pena de  decadência,  salvo  comprovada
má-fé.
2.Agravo regimental  não provido"  (AgRg no REsp
1.188.787/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda  Turma,  julgado  em  21.6.2012,  DJe  de
27.6.2012.).

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  PÚBLICOS.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.  CINCO ANOS.
TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.
9784/99.  OCORRÊNCIA.  NATUREZA  DO  ATO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.
Nos termos da Lei de Processo Administrativo, decai
em cinco anos o direito da Administração em anular
atos  de  que  decorram  efeitos  favoráveis  aos
destinatários.  2.  O  referido  prazo  decadencial
aplica-se aos casos já em curso, tendo como termo
inicial a data da entrada em vigor da Lei n. 9784/99.
Precedentes. 3. No caso dos autos, decorridos mais
de  cinco anos entre  a  entrada em vigor  da Lei  n.
9784/99 e a instauração do processo administrativo.
Decadência caracterizada. 4. A contestação quanto à
natureza do ato, se favorável ou não ao destinatário,
não foi alegada em recurso especial, tratando-se de
nítida inovação recursal,  não admitida em sede de
agravo  regimental.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1198644 RJ 2010/0110474-3,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 21/09/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 06/10/2010)

No caso em testilha, como visto,  a acumulação indevida dos
benefícios previdenciários de auxílio-suplementar e aposentadoria por idade se
deu a partir de 24/08/2009, com a concessão da aposentadoria por idade e, em
18/11/2010 (fls. 42), foi suspenso pela autarquia previdenciária. Ou seja, na
data  do  cancelamento  do  benefício  auxílio-suplementar  (18/11/2010)  ainda
não tinha sido ultrapassado o  prazo de cinco anos para a  anulação do ato
administrativo.

Ora,  a autarquia previdenciária tinha cinco anos para rever a
acumulação  ilegal  e  indevida  dos  benefícios  a  partir  de  24/08/2009.  O
Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  julgar  o  Recurso  Especial  nº  1573554,
entendeu que o prazo decadencial se aplica ao cálculo inicial do benefício,
senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
REVISÃO  DE  RENDA  MENSAL  INICIAL.
EMENDAS  CONSTITUCIONAIS  20/1998  E
41/2003. DECADÊNCIA AFASTADA.
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1.  O  prazo  decadencial  previsto  no  art.  103 da
Lei 8.213/1991 aplica-se somente aos casos em que
o segurado busca a revisão do ato de concessão do
benefício previdenciário.
2. A pretendida extensão do disposto no mencionado
dispositivo  legal  ao   caso  dos  autos  -  revisão  da
renda mensal no intuito de que sejam observados   os
novos   valores   do  teto  definido  nas  Emendas
Constitucionais   20/1998   e  41/2003,  ou  seja,
reajustamento  da  renda  mensal  inicial  -  é
inadequada, porquanto o autor requer aplicação de
normas  supervenientes  à  data  da  concessão  do
benefício.
3.  A  Instrução  Normativa  INSS/PRES  45,  de 6 de
agosto  de  2010,  corrobora  tal  entendimento:  "art.
436. Não se aplicam às revisões de reajustamento  e
às estabelecidas em dispositivo legal,  os prazos de
decadência  de  que  tratam  os  arts.  103 e 103-A da
Lei 8.213, de 1991".
4.  Ressalte-se  que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento  do  RE  564.354/SE,  submetido  à
sistemática  da  repercussão  geral,  nos  termos  art.
543-B,  §  3º,  do CPC, afirmou que "não ofende o
ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14
da Emenda Constitucional n.20/1998  e  do  art.  5º
da   Emenda   Constitucional   n.  41/2003  aos
benefícios   previdenciários   limitados  a  teto   do
regime geral de previdência  estabelecido antes da
vigência dessas normas, de modo a que  passem  a
observar  o  novo  teto  constitucional"  5. Recurso
Especial  provido.”  (STJ/REsp  1573554/PB,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 31/05/2016).

Na  hipótese  em destaque,  não  houve  a  revisão  do  benefício
auxílio-suplementar  pela  autarquia  previdenciária,  mas  sim  a  análise  da
acumulação  indevida  de  benefícios  previdenciários  ao  ser  concedida  a
aposentadoria por idade ao autor, razão pela qual deve ser aplicado o prazo
prescricional quinquenal, como acima afirmado.

Dito isso, entendo que  a pretensão da autarquia previdenciária
de afastar a acumulação dos benefícios não fui fulminada pelo instituto da
decadência administrativa, pois ainda não tinham decorridos 5 anos contados
da concessão da aposentadoria por idade, razão pela qual há de er rejeitada a
alegação de decadência.

Ultrapassada tal questão, passa-se à análise da acumulação dos
benefícios previdenciários.

In casu, infere-se que o auxílio-suplementar foi concedido em
01/09/1981,  ou seja,  antes  da  vigência  da  Lei  nº  8.213/1991,  sendo que  a
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legislação aplicável, em observância ao tempus regit actum, é a oriunda da Lei
nº 6.367/1976, que estava vigente na época da concessão do benefício.

Assim,  a  legislação  em  comento,  mais  especificamente  no
parágrafo único do art.  9º,  vedou expressamente a cumulação do benefício
auxílio-suplementar com aposentadoria:

Art.  9º O  acidentado  do  trabalho  que,  após  a
consolidação  das  lesões  resultantes  do  acidente,
apresentar,  como  seqüelas  definitivas,  perdas
anatômica  ou  redução  da  capacidade  funcional,
constantes  de  relação  previamente  elaborada  pelo
Ministério  da  Previdência  e  Assistência  Social  -
MPAS,  as  quais,  embora  não  impedindo  o
desempenho  da  mesma  atividade,  demandem,
permanentemente,  maior  esforço  na  realização  do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-
doença,  a  um auxílio  mensal  que  corresponderá a
20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso
II do artigo 5º desta Lei, observado o disposto no §
4º do mesmo artigo.

Parágrafo  único.  Esse  benefício  cessará  com  a
aposentadoria do acidentado e seu valor  não será
incluído no cálculo de pensão.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema,
entendendo  que  o  auxílio-suplementar,  previsto  na  Lei  nº  6.367/1976,  foi
incorporado  pelo  auxílio-acidente,  após  o  advento  da  Lei  nº  8.213/1991.
Ainda, o Tribunal da Cidadania firmou-se no sentido de que a possibilidade de
acumulação do auxílio-acidente (antigo auxílio-suplementar) com proventos
de  aposentadoria  requer  que  a  lesão  incapacitante  e  a  concessão  da
aposentadoria  sejam  anteriores  às  alterações  promovidas  pela  Lei  nº
9.528/1997. 

Vejamos a Súmula nº 207, do STJ: “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 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”. 

Trago a baila ose seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

PREVIDENCIÁRIO.  CUMULAÇÃO  DE  AUXÍLIO
SUPLEMENTAR  COM  APOSENTADORIA
CONCEDIDA  DEPOIS  DO  ADVENTO  DA  LEI
9.528/1997.  IMPOSSIBILIDADE.  CONSONÂNCIA
COM  OS  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
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SÚMULA 182/STJ. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal  de Justiça se  firmou no sentido de que o
auxílio suplementar, previsto na Lei 6.367/1976, foi
incorporado  pelo  auxílio-acidente,  após  o  advento
da  Lei  8.213/1991.  Tendo  a  aposentadoria
sobrevindo em data posterior à Lei 9.528/1997, que
vedou a possibilidade de cumulação dos benefícios, a
regra proibitiva a alcança. Precedentes do STJ. 2. O
acórdão  recorrido  está  em  sintonia  com  o  atual
entendimento  deste  Tribunal  Superior,  razão  pela
qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3.
Não se conhece de Agravo Regimental que deixa de
atacar as razões da decisão combatida. Aplica-se a
Súmula  182/STJ  4.  Agravo  Interno  não  provido.
(STJ/AgInt  no  AREsp  966.491/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO.  ACUMULAÇÃO  DE
BENEFÍCIOS. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
APÓS  A  ALTERAÇÃO  DO  ART.  86  DA  LEI  N.
8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção
do STJ, no julgamento do REsp 1.296.673/MG, Rel.
Min. Herman Benjamim, sob o regime do art. 543-C
do CPC, consolidou entendimento no sentido de que
somente se revela possível a acumulação de auxílio-
suplementar  (auxílio-acidente)  com  aposentadoria,
quando  a  lesão  que  deu  origem  ao  benefício
acidentário  e  o  início  da  aposentadoria  sejam
anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei
8.213/1991.  2.  Não  cabe  ao  Superior  Tribunal  de
Justiça, ainda que para fins de prequestionamento,
examinar  na  via  especial  suposta  violação  a
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da
competência  do  Supremo  Tribunal  Federal.  3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ/AgInt
no  REsp  1576085/SP,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
20/10/2016, DJe 08/11/2016)

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.
APOSENTADORIA.   CUMULAÇÃO.
INVIABILIDADE.  CONCESSÃO  DA
APOSENTADORIA POSTERIOR À  VIGÊNCIA DA
LEI  N.  9.528/97.  SÚMULA  83/STJ.  1.  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  n.
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9.528/97.  Precedentes.  2.  Na  hipótese  dos  autos,
verifica-se  que  o  auxílio-acidente  foi  concedido
antes  da  inovação  legislativa,  porém  a
aposentadoria  por  invalidez  foi  concedida  em
03.03.2004.  Assim,  observa-se  que  o  acórdão
recorrido  difere  do  entendimento  jurisprudencial
desta  Corte,  segundo  o  qual,  embora  o  auxílio-
acidente  tenha  sido  concedido  anteriormente  à
vigência  da  Lei  n.  9.528/97,  a  aposentadoria  por
tempo de contribuição foi concedida na vigência da
nova lei, o que afasta a possibilidade de cumulação,
por  expressa  vedação  legal.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ/AgRg no  AREsp 411.500/RS,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, DJe 27/11/2013). 

Na hipótese em comento, embora o início do recebimento do
auxílio-suplementar tenha se dado em 01/09/1981, o direito à aposentadoria
somente se deu em 24/08/2009 (fls. 17), de modo que não se deve permitir a
cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, haja vista esta
ter sido concedida posteriormente à edição da Lei nº 9.528/1997.

Logo, uma vez verificada a acumulação ilegal,  correto o ato
administrativo  de  cancelamento  do  benefício  auxílio-sumplementar,  motivo
pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO,  mantendo-se  incólume  todos  os  termos  da  sentença
vergastada.

No  mais,  majoro  a  verba  honorária  para  R$  900,00
(novecentos), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se a suspensão
da exigibilidade dos ônus sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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