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RELATÓRIO 

O processo em análise tem por objeto o Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência formulado pelo INSS, em matéria acerca da acumulação de auxilio
suplementar com aposentadoria de qualquer natureza. 

Em 05/0411988 foi concedido ao beneficiário Mario Caetano Severino, auxilio
suplementar. Consta, ainda, a concessão de aposentadoria por invalidez (32/504.017.496-5) 
com data de início em 07/08/2001. Foi constatada pelo INSS, em 1112009, a acumulação 
indevida dos benefícios. Após regular processo de auditagem, respeitados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, houve a suspensão do auxilio-suplementar com a necessidade 
de devolução dos valores recebidos indevidamente. Tal decisão motivou recurso a Junta de 
Recursos, sendo que a 14ª JR julgou no sentido de manter a suspensão do beneficio, dando 
parcial provimento ao recurso do segurado apenas para fixar em 15% (quinze por cento) o 
valor de desconto mensal do beneficio ativo (fls.60/62). 

Inconformado, o segurado recorreu as Câmaras de Julgamento pedindo a reforma 
da referida decisão, sustentando por meio de decisões judiciais que tem direito na manutenção 
do auxílio-suplementar, motivo que solicitou o seu restabelecimento (fls .77/79). 

O INSS deixou de apresentar contrarrazões (fls.84). 

Os autos foram distribuídos à 03ª CAJ que conheceu do recurso do segurado e lhe 
deu provimento ao pedido (Acórdão nº 3794/2012), considerando que o auxilio-suplementar e 
o auxílio-acidente foram unificados pela Lei nº 8.213/91 sob a denominação de auxílio
acidente. Substancia seu entendimento na Súmula nº 44/2009 da AGU (fls.85/89). 

O INSS formulou Pedido de Uniformização de Jurisprudência quando informa 
que o citado acórdão diverge do entendimento de outra Câmara, qual seja, 04ª CAJ (Acórdão 
n.º 495/2012 - fls.91 /93) que considerou indevida a acumulação do auxílio-suplementar com 
a aposentadoria. Considera a existência de entendimentos contrários (fls.94/96). 

A 3ª CAJ admitiu o procedimento de Unifonnização de Jurisprudência, por ter 
restado configurada a divergência de entendimento no acórdão da própria CAJ com o acórdão 
paradigma (fls.97/verso). 
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O Procedimento de Uniformização de Jurisprudência foi instaurado pela 
Presidência do CRPS com distribuição dos autos a este Conselheiro (fls.99) que, de forma 
preliminar, devolveu os autos para ciência e manifestação do Segurado sobre o tema em 
discussão (fls . l 00). 

O segurado, apesar de devidamente notificado, não se manifestou (fls.103). 

VOTO 

EMENTA. AUXÍLIO-SUPLEMENTAR: INCORPORAÇÃO EM 
AUXÍLIO-ACIDENTE COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.213/91 E SUA CUMULAÇÃO 
COM APOSENTADORIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. 
Divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange a 
incorporação do auxílio-suplementar no auxílio-acidente com o advento da Lei nº 
8.213/91 e sua cumulação com aposentadoria. Competência para análise deste Conselho 
Pleno na forma do art. 15 inc.11 do Regimento Interno do CRPS aprovado pela Portaria 
MPS n.º 548/2011. Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do 
art. 64 do mesmo Regimento. O benefício de auxílio-suplementar tem natureza jurídica 
distinta do benefício de auxílio-acidente conforme entendimento do Parecer 
CONJUR/MPS nº 616/2010. Vinculação dos Pareceres Normativos aos julgamentos do 
CRPS por força do art. 69 do Regimento Interno do CRPS aprovado pela Portaria MPS 
nº 548/2011 e art. 42 da LC nº 73/93. Revogação dos efeitos do Enunciado nº 35 do 
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) e suspensão dos efeitos do 
Enunciado nº 36 que respaldavam o julgamento com o afastamento da vinculação dos 
Pareceres Normativos. Cumulação indevida do benefício com aposentadoria conforme 
parágrafo único do art. 9º da Lei nº 6.367 /76. Ainda que se aceitasse a tese de 
incorporação do auxílio-suplementar pelo auxílio-acidente com o advento da Lei nº 
8.213/91, o benefício de aposentadoria em análise foi concedido em data posterior a MP 
nº 1.596-14/97 que alterou a redação do art.86 da referida lei, o que torna inviável sua 
cumulação por força do entendimento jurisprudencial majoritário, Súmula nº 75 da 
AGU e Súmula nº 507 do STJ. Pedido de Uniformização conhecido e provido. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento envolvendo a acumulação indevida de auxílio-suplementar com 
aposentadoria de qualquer natureza, bem como sua similaridade com o beneficio de auxílio
acidente. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho Pleno 
uniformizar a jurisprudência administrativa demonstrada por divergências jurisprudenciais 
entre as Câmaras de Julgamento em sede de recurso especial, conforme disciplinado no art. 
15, inc. II, do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MPS n.º 548/2011 , a 
saber: 
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"Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 

(..) 
II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as 
Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de 
julgamento em sede de recurso especial, mediante a emissão de resolução. " 
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( . .) (grifo nosso) 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 64, inc.I, §§ 1° e 6° 
do mesmo Regimento Interno: 

Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido em 
casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do respectivo 
órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 
acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRPS, em sede de recurso especial, ou 
entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 

(..) 
§ l° A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do acórdão 
divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro órgão julgador, 
composição de julgamento, ou, ainda, por resolução do Conselho Pleno. " 

§ 6º O Conselho Pleno poderá pronunciar-se pelo não conhecimento do pedido 
de uniformização ou pelo seu conhecimento e seguintes conclusões: 
I - edição de Enunciado, com força normativa vinculante, quando houver 
aprovação da maioria absoluta de seus membros; 
II - edição de Resolução para o caso concreto, quando houver aprovação da 
maioria simples de seus membros. " 

A parte interessada comprovou a divergência de entendimentos entre a 03ª CAJ -
Acórdão n.º 2.983/2011 - e a 04ª CAJ - Acórdão n.º 3.429/2011 sendo que: o primeiro órgão 
julgador não acatou o recurso do INSS por entender que o auxílio-suplementar foi 
incorporado pelo auxílio-acidente com o advento da Lei nº 8.213/91 e por ter sido concedido 
em data anterior a Lei nº 9.528/97 se tomara vitalício conforme entendimento do Enunciado 
nº 44/2009 da AGU; já o segundo órgão julgador, por sua vez, entendeu que a acumulação se 
mostrou indevida posto que o próprio dispositivo legal que regulamentava o auxílio
suplementar vedava sua acumulação. 

Portanto, conheço do pedido de Uniformização de Jurisprudência e passo a 
apreciar a matéria ora discutida. 

O Segurado, em 05/0411988, teve concedido o beneficio de auxílio-suplementar e 
em 07/08/2001 passou a ser beneficiário de aposentadoria por invalidez. Logo, considerando 
que a suposta acumulação indevida se deu a partir da concessão da aposentadoria, não há que 
se falar em decadência, posto que o prazo de dez anos estabelecido pelo art. 103-A da Lei nº 
8.213/91 teve por começo a data de inicio deste último beneficio. A constatação da 
acumulação feita pelo INSS teve inicio em maio de 2009, logo, dentro do prazo decadencial. 

Superada essa questão, o auxílio-suplementar foi estabelecido no art. 9º, parágrafo 
único da Lei n.º 6367/76 (Lei de Acidentes do Trabalho), a saber: 
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Art. 9º "O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões 
resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas definitivas, perdas 
anatômicas ou redução da capacidade funcional, constantes de relação 
previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
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(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, 
observando o disposto no§ 4° do mesmo artigo. " 

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

À época da concessão do auxílio-suplementar, vigia no país o Regulamento dos 
Beneficias da Previdência Social - RBPS, aprovado de Decreto n.º 83.080, de 24/01/79, e que 
no §2° do art. 241 expressava: 

Art.241. (..) 

§ 2º "O auxílio-suplementar cessa com a concessão de aposentadoria de 
qualquer espécie e o seu valor não é incluído no cálculo da pensão por morte, 
acidentária ou previdenciária. " (grifo nosso) 

Cumpre discorrer, agora, sobre dois pontos levantados pelo Relator do processo 
objeto da Uniformização levantada pelo INSS, quais sejam: a unificação dos beneficias com o 
advento da Lei nº 8.213/91 e o direito adquirido na manutenção do beneficio unificado por ter 
sido concedido antes da Lei nº 9.528/97: 

Com o advento da Lei nº 8.213/91, em seu art. 86, instituiu-se o benefício de 
auxílio-acidente, concedido na forma de indenização após a consolidação das lesões 
decorrentes do acidente de trabalho que resultassem na redução da capacidade laborativa. Na 
sua redação original e até mesmo após a alteração da redação dada pela Lei nº 9.032/95 não 
se previu qualquer vedação na permanência do beneficio mesmo após a concessão de 
qualquer aposentadoria. 

Por outro lado, a redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997 estabeleceu a vedação a 
manutenção do beneficio quando da concessão de aposentadoria. Neste sentido, temos o 
art.86, § 3° da Lei nº 8.213/91: 

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. (Redação dada pela Lei nº 9. 528, de 1997) 
( .. . ) 
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro beneficio, exceto de 
aposentadoria, observado o disposto no§ 5º, não prejudicará a continuidade do 
recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
(grifo nosso) 

Quanto ao primeiro ponto, a tese invocada pelo Relator do processo da 03ª CAJ 
destoa do entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, 
conforme se analisa na Questão 26 do Parecer CONJUR/MPS nº 616/2010, que 
expressamente informa que ambos os beneficias são distintos e o auxílio-suplementar foi 
extinto e não foi absorvido pelo art. 86 da Lei º 8.213/91, a saber: 

Parecer CONJUR/MPSIN. º 6161201 O 
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Questão 26. Os benefícios do auxílio-acidente e do auxílio suplementar, 
previstos nos arts. 6º e 9º da Lei nº 6.367, de 10 de outubro de 1976, foram 
unificados sob um único beneficio, denominado auxílio-acidente, previsto no 
art. 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991? 

154. O beneficio de auxílio suplementar, atualmente extinto, não {oi absorvido 
pelo beneficio de auxílio-acidente, previsto na redação original da Lei nº 8.213, 
de 1991. Não houve, pois, a cogitada unificação. 

(. .. ) 

157. Comparando as normas acima transcritas, percebe-se que há evidentes 
diferenças entre os fatos geradores de uma e outra modalidade de beneficio, bem 
como no cálculo do valor da renda mensal inicial. Ademais, de acordo com o 
parágrafo único do art. 9º da Lei nº 6.367, de 1976, o auxílio suplementar 
cessava com a aposentadoria do acidentado e seu valor não era incluído no 
cálculo de eventual pensão decorrente, ao passo que, quanto ao auxílio acidente, 
na redação original do art. 86 da LBPS, o recebimento de salário ou concessão 
de outro beneficio não prejudicava sua continuidade. 

Não obstante, o entendimento da Consultoria Jurídica do Ministério da 
Previdência Social não está em sintonia com a concepção formulada na Primeira Sessão do 
Superior Tribunal de Justiça (responsável por julgar matéria previdenciária), que considera 
que o beneficio de auxílio-suplementar foi incorporado pelo beneficio de auxílio-acidente, 
como se destacam nos seguintes julgados: 
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.367176 E 
INCORPORADO PELA LEI 8.213191. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM DATA ANTERIOR Á VIGÊNCIA DA 
LEI 9.528197. 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 8.213191, promovidas pela MP 
1.596-14197, convertida na Lei 9.528197, o auxílio-acidente deixou de ser 
vitalício e passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de cálculo do 
salário de beneficio de aposentadoria previdenciária, motivo pelo qual o citado 
dispositivo trouxe em sua redação a proibição de acumulação de beneficio 
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 beneficio 
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 9.528197. 
3. ln casu, sendo a DIB do auxílio-suplementar 19.2.1979 e tendo o segurado 
se aposentado em data anterior à vigência da Lei 9.528197, não lhe alcança a 
proibição, prevista nesse normativo, de acumulação de beneficio acidentário 
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Decisório 

Ministério da Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social 
Conselho Pleno 

Resolução nº 25 /2015 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de, preliminarmente, 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA para, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana 
Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Rita Goret da Silva, Maria Madalena Silva 
Lima, Maria Cecília de Araújo, Geraldo Almir Arruda, Rafael Schmidt Waldrich, Nádia 

Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lúcia Missagia de Matos 
Castro, Avani Nunes da Silva, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Fernanda 
de Oliveira Ayres. 

fo Espinel Donadon 
Relator 
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Brasília-DF, 26 de outubro de 2015 

es Veras 
Presidente 

,, 
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