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RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.828 - SP (2009/0029963-8)
  

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: O INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso especial, com fundamento no 

art. 105, inc. III, alínea "a", da Constituição Federal, contra v. acórdão prolatado pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa restou assim definida:

"1. É devido pelo INSS o recolhimento do porte de remessa 
e de retorno. Inteligência da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 
2003.

2. É possível a cumulação de auxílio-acidente e 
aposentadoria, desde que algum dos dois benefícios seja anterior a 
11.11.97.

3. Comprovada a redução auditiva de origem ocupacional, 
de rigor a concessão do auxílio-acidente, no caso, a partir da juntada do 
laudo pericial.

4. A verba honorária deve estar afinada com a Súmula nº 
111, do Superior Tribunal de Justiça." (Fl. 279).

Em suas razões de recurso, a autarquia previdenciária alega a violação pelo v. 

acórdão recorrido ao disposto nos arts. 18, § 2º, 23 e 86, §§ 1º e 2º, todos da Lei nº 

8.213/91, e no art. 14 da Lei nº 9.528/97. Sustenta que o segurado não tem direito de cumular 

auxílio-acidente com o benefício de aposentadoria por tempo de serviço, que aufere desde 

18/1/95, eis que aquele foi concedido a partir de data posterior (6/12/02) à edição da Medida 

Provisória nº 1.596-14, de 11/11/97, convertida na Lei nº 9.528/97, que vedou a 

possibilidade percebimento conjunto desses benefícios.

O INSS pede ao final o provimento do recurso especial, para que esta e. Corte 

Superior reconheça a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o benefício da 

aposentadoria.

Em contra-razões ao recurso especial (fls. 305/310), o segurado manifesta-se 

no sentido da manutenção do v. acórdão recorrido. Aduz que à época em que foi acometido 
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por doença ocupacional a legislação então vigente não vedava a possibilidade de cumulação 

dos benefícios em causa.

Submetido o recurso ao juízo de admissibilidade, o em. Presidente da Seção de 

Direito Público do e. Tribunal a quo, considerando presentes os pressupostos necessários ao 

seu conhecimento e a existência de multiplicidade de recursos especiais com fundamento em 

idêntica questão de direito, admitiu-o como representativo da controvérsia, submetendo-o aos 

ditames do art. 543-C do CPC e do art. 1º da  Resolução nº 8/STJ, de 7 de agosto de 2008.

Distribuídos os autos à minha relatoria, chancelei a decisão do em. Presidente 

da Seção de Direito Público do e. Tribunal de origem, submetendo o recurso especial ao 

regramento do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 8/STJ.

Indo os autos à manifestação da d. Subprocuradoria-Geral da República, o seu 

representante opinou pelo conhecimento do recurso especial e, quanto ao mérito, pelo seu 

desprovimento.

É o relatório.

Documento: 8202645 - RELATORIO - Site certificado Página  2 de 2


