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VOTO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO - ILEGALIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA 
DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-A DA LEI N. 
8.213/91. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO 

1. Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pelo INSS em face de 
acórdão da 2a Turma Recursal do Paraná que reconheceu a decadência do direito 
da autarquia previdenciária de efetuar a cessação do benefício de auxílio-acidente 
após constatação de acumulação indevida deste com aposentadoria por idade 
concedida após o advento da Lei 9.528/97. 

2. Aduz o requerente, em síntese, que: (i) não há prazo decadencial para cessação 
do auxílio-acidente, tendo em vista expressa previsão legal de cessação de tal 
benefício quando da concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 
86, § 2º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97; e (ii) o acórdão 
recorrido diverge da jurisprudência dominante firmada por essa TNU e pelo STJ, 
que entendem que o prazo estatuído pela norma do art. 103-A da Lei 8.213/91 não 
se aplica para cessação de auxílio-acidente cumulado com aposentadoria em 
virtude da expressa vedação legal de tal cumulação, sendo, portanto, cabível o 
presente pedido de uniformização. 

3. É o relatório. 

4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização 
nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões 
sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais de diferentes 
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regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante da Turma 
Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 

5. Na presente ação previdenciária, a parte autora busca o restabelecimento de 
auxílio-acidente cessado após constatação, pela autarquia previdenciária, de 
acumulação indevida com aposentadoria concedida após o advento da Lei 
9.528/97. A sentença julgou procedente o pedido sob o fundamento de que ocorreu 
a decadência do direito do INSS de anular o respectivo ato administrativo, com 
fulcro no art. 103-A da lei de Benefícios, acrescido por meio da MP 138/2003, e 
posteriormente convertida na Lei nº 10.839/2004. A 2a Turma Recursal do Paraná 
manteve a sentença, negando provimento ao recurso inominado do INSS. 

6. Destarte, a Turma Recursal de origem reconheceu que incide a decadência 
prevista no art. 103-A da Lei 8.213/91 para cessação do auxílio-acidente na 
hipótese de acumulação indevida deste com benefício de aposentadoria. 

7. Todavia, esse entendimento diverge do acórdão desta TNU trazido como 
paradigma. Portanto, merece ser conhecido do presente incidente de 
uniformização. 

8. Passo à análise do mérito. 

9. A partir da edição da Medida Provisória (MP) n.º 1596-14, de 10 de novembro 
de 1997, convertida na Lei n.º 9.528, de 10 de dezembro de 1997, restou vedada a 
cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria. Essa vedação é expressa no § 
2º do artigo 86 da Lei n.º 8.213/1991. Confira-se: 

  

"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 

[...] 

  

§ 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." 
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10. Nesse sentido, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, contida na Súmula n. 507, de que "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". 

11. No caso dos autos, conforme se extrai da sentença que fora mantida pela Turma 
Recursal do Paraná, a parte autora recebeu auxílio-acidente (NB 087.889.690-2, 
DIB 01.04.1989 e DCB em 01.04.2016) e percebe o benefício de aposentadoria 
por idade (NB 134.285.772-8, com DIB em 08.04.2004). 

12. Assim, o autor, ora recorrido, recebeu durante mais de doze anos, valores que 
por expressa disposição legal, são inacumuláveis, qual seja, auxílio-acidente com 
benefício previdenciário de aposentadoria por idade. 

13. O cerne da questão controvertida é saber se, para a cessação do benefício de 
auxílio-acidente em exame, incide o prazo decadencial previsto no art. 103-A da 
Lei 8.213/91, que assim dispõe: 

  

"Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus 

beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram 

praticados, salvo comprovada má-fé". (Incluído pela Lei nº 10.839, 

de 2004) 

14. Como se extrai da norma supracitada, a decadência incide sobre o direito da 
Administração Previdenciária de anular os atos concessivos de benefício 
previdenciário. 

15. A anulação é a retirada do ato administrativo do mundo jurídico em decorrência 
de vício de ilegalidade existente desde a sua edição. Por esse motivo é que os 
efeitos da anulação são “ex tunc” (retroagem à origem do ato), salvo quando 
envolver terceiros de boa-fé. O prazo de decadência de 10 (dez) anos incide 
justamente sobre esse direito de anulação que tem a Administração Previdenciária, 
no âmbito do seu poder-dever de autotutela. 
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16. Na espécie, o ato de concessão do auxílio-acidente não constituiu ato inválido. 
Não fora apontado qualquer vício no ato administrativo de concessão do aludido 
benefício. Assim, de anulação não se trata. Portanto, não há que se falar em 
decadência do direito de anular o ato administrativo em comento. 

17. Em verdade, o que ocorre, na espécie, é que o ato de concessão do benefício 
de aposentadoria por idade em favor da parte autora teve o condão de retirar os 
efeitos do ato concessivo do auxílio-acidente, em virtude da incidência da regra do 
§ 2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91, que veda o recebimento acumulado dos dois 
benefícios. Tem-se, na hipótese, a denominada contraposição, que se traduz na 
retirada dos efeitos de um ato administrativo em virtude da edição de outro ato 
com efeitos contrapostos. Enfim, com a concessão da aposentadoria por idade 
veda-se a produção de efeitos do ato concessivo do auxílio-acidente. Em outras 
palavras, o ato de concessão de aposentadoria cessa os efeitos do ato 
administrativo de concessão do auxílio-acidente. 

18. Destarte, não incide na espécie a regra de decadência contida no art. 103-A 
uma vez que não se trata de anulação de ato administrativo de concessão de 
benefício previdenciário. 

19. Cumpre frisar que essa Turma Nacional de Uniformização, em caso idêntico, 
conclui no mesmo sentido trazido acima, ainda que por outros fundamentos. 
Confira-se: 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO - ILEGALIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA 
DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-A DA LEI 8.213/91 - 
INTERPRETAÇÃO SISTEMATIZADA DAS NORMAS DE 
DIREITO PÁTRIO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - 
CONHECIDO E NÃO PROVIDOA Turma Nacional de 
Uniformização, por unanimidade, decidiu CONHECER O 
PRESENTE INCIDENTE MAS NO MÉRITO LHE NEGO 
PROVIMENTO. (PEDILEF 00207998520134025151, RONALDO 
JOSE DA SILVA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 
30/08/2017) 

20. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao incidente de 
uniformização, para: (i) reafirmar a tese de que "não incide o prazo decadencial 

do art. 103-A da Lei n. 8.213/91 para a cessação do auxílio-acidente na hipótese 

de acumulação indevida deste benefício com qualquer aposentadoria no âmbito 

do RGPS"; e (ii) anular o acórdão impugnado, determinando a devolução dos autos 
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à Turma de origem, para a devida adequação do julgado, com base na premissa 
acima fixada. 

 

SERGIO DE ABREU BRITO 
JUIZ FEDERAL 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5051825-36.2016.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL SERGIO DE ABREU BRITO 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: AURI GASTON DE CASTRO 
ADVOGADO: ALFEU ELEANDRO FABIANE 
ADVOGADO: CLAUDIONOR BARROS LEITAO (DPU) 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO - ILEGALIDADE - NÃO APLICAÇÃO 
DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-A DA LEI N. 
8.213/91. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
conhecer do pedido de uniformização e dar-lhe provimento, nos termos do voto 
do Juiz Relator. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

SERGIO DE ABREU BRITO 
JUIZ FEDERAL 

 


