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RESUMO:  O  objetivo  do  presente  artigo  científico  é  o  estudo  do  auxílio-acidente  integrar  o  salário-de-

contribuição  da  aposentadoria,  eis  que  trata  de  um  benefício  de  caráter  indenizatório,  não  substituto  dos

rendimentos do segurado, mas deve servir de acréscimo aos seus rendimentos em decorrência de um infortúnio

que gerou lesão e resultou em sequela parcial e definitiva, a qual implique redução da capacidade laboral que

habitualmente  exercia  ou  mesmo  impossibilidade  de  desempenho  desta  atividade,  uma  vez  possível  a

reabilitação profissional para outra atividade laboral que garanta a subsistência do segurado. Como se trata de

um benefício de cunho indenizatório, o segurado poderá cumular o benefício com o recebimento de salário e

outro benefício por incapacidade temporária  desde que tenham fatos geradores (enfermidades) distintos.  No

tocante a cumulação de auxílio-acidente e aposentadorias, o STJ editou a Súmula 507 no qual determina que a

cumulação  do  benefício  indenizatório  com  aposentadorias  pressupõe  que  a  lesão  e  a  aposentadoria  sejam

anteriores a data de 11.11.1997. No entanto, em 10.12.1997, a Lei de Benefícios Previdenciários 8.213/1991, em

seu art.31 com redação dada pela Lei 9.528/1997, determina que o valor mensal do auxílio-acidente integra o

salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefício de aposentadorias.
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ABSTRACT:  The purpose of this scientific article is the study of accident assistance as part of the

retirement contribution salary, as it deals with an indemnity benefit, not a substitute for the insured's

earnings, but should serve as an addition to their earnings as a result of a misfortune that caused injury

and resulted in partial and definitive sequelae, which implies a reduction in the work capacity that they

usually exercised or even impossibility of performing this activity, once professional rehabilitation for

another  work  activity  that  guarantees  the  insured's  possible  livelihood  is  possible.  As  this  is  an

indemnity benefit, the insured may cumulate the benefit with the receipt of salary and other benefit for

temporary incapacity,  provided that  they have different triggering events (diseases).  Regarding the

accumulation of accident assistance and pensions, the STJ issued Precedent 507 in which it determines

that the accumulation of indemnity benefit with pensions assumes that the injury and retirement are

prior to the date of 11.11.1997. However, on 12.10.1997, the Social Security Benefits Law 8,213/1991,



in its article 31 with wording given by Law 9,528/1997, determines that the monthly amount of the

accident benefit is part of the contribution salary for the purposes of pension benefit calculation.

KEYWORDS: Accident Assistance – Retirement – Cumulativity – Indemnity – Contribution

salary.

INTRODUÇÃO: 

O  presente  artigo  científico  tem  como  objetivo  o  estudo  sobre  a  acumulação  de

benefícios mais especificamente do auxílio-acidente com aposentadorias e as possibilidades

de integração de o valor mensal do auxílio-acidente no salário-de-contribuição para fins de

salário de benefícios de aposentadorias concedidas a partir de 11.11.1997.

Por ter cunho indenizatório e não substitutivo dos rendimentos do segurado, o auxílio-

acidente  pode  ser  cumulado  com  o  recebimento  do  salário  e  outros  benefícios,  exceto

aposentadoria.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e na redação do artigo

104 do Decreto nº3.048/99, conferido pelo Decreto nº 10.410/2020.

Elaborado  em  pequena  extensão  a  partir  da  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa

realizada na doutrina, legislação e jurisprudência por se tratar de um artigo científico.

Neste  trabalho  busca-se  trazer  matéria  de  suma  importância  tendo  em  vista  as

modificações  na  legislação  previdenciária  serem  recorrentes,  já  que  o  objetivo  do

conhecimento é assegurar o direito que o segurado exerce ao implementar todos os requisitos

para  obtenção  de  benefícios  previdenciários  sem  sofrer  prejuízo  dos  seus  rendimentos

mensais.



1. AUXÍLIO-ACIDENTE: CONCEITO E REQUISITOS LEGAIS

O Auxílio-acidente encontra-se na Legislação Previdenciária nº 8.213/91, em seu art.

86 e no art. 104 do Decreto 3.048/99, conferido pelo Decreto 10.410/2020.

Os Ilustres Juízes Federais Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari

conceituam o benefício de auxílio acidente:

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente

ao  segurado  acidentado  como  forma  de  indenização,  sem  caráter

substitutivo  do  salário,  pois  é  recebido  cumulativamente  recebido

com o mesmo, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de

qualquer  natureza  –  e  não  somente  de  acidentes  do  trabalho  –

resultarem sequelas  que  impliquem redução  da  capacidade  para  o

trabalho  que  habitualmente  exercia.  (CASTRO,  Carlos  Alberto

Pereira  de,  LAZZARI,  João  Batista.  Manual  de  Direito

Previdenciário. 24ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 2021, p.727).

Perceba  que  o  segurado  não  está  incapaz,  mas  teve  uma  redução  da  capacidade

laborativa, que deve ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível também

na hipótese do segurado ficar incapaz para sua atividade e ser reabilitado para outra, pois,

desde que o acidente seja originário da incapacidade estará evidente a redução da capacidade

laborativa.

Por ser um benefício personalíssimo, no caso de falecimento do segurado, não gera

pensão por morte aos seus dependentes.

No tocante aos  beneficiários  do auxílio-acidente,  por  força do art.  18 §1º,  da Lei

8.213/91 terão direito ao recebimento do auxílio-acidente,  o segurado empregado: urbano,

rural,  trabalhador  avulso  e  especial,  já  o  empregado  doméstico  passou  a  ter  direito  ao

benefício por força da Lei Complementar nº150/2015.

Estão excluídos do direito ao benefício de auxílio-acidente os segurados facultativo e

o  contribuinte  individual,  exceto  o  médico  residente,  pois,  segundo  a  interpretação

jurisprudencial  dominante,  estes  não  estão  enquadrados  na  proteção acidentária  conforme

determina o art. 19 da Lei nº 8.213/1991.



O  auxílio-acidente  será  concedido  após  a  cessação  do  auxílio  por  incapacidade

temporária e será devido ao segurado até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou,

ainda, até o óbito do segurado, conforme determina a Lei nº9.528/1997.

Cumpre esclarecer que, até o advento da Lei nº9.528/1997, o auxílio-acidente tinha

natureza  vitalícia,  após  11/11/1997,  o  benefício  não  poderá  ser  pago  ao  segurado

simultaneamente com aposentadorias.

A concessão do auxílio-acidente independe de carência, por força do art. 26, I da Lei

nº8.213/91, mas é preciso ter qualidade de segurado e a sua renda mensal inicial fixada em

50% do salário de benefício, conforme determina a Lei nº9.032/1995.

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 201, §2º, dispõe que para os benefícios

substitutivos do salário, o benefício previdenciário não poderá ser inferior ao salário mínimo.

No  entanto,  o  auxílio-acidente  é  o  único  benefício  previdenciário  de  natureza

indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, e portanto, seu valor

poderá ser inferior ao do salário mínimo.

2. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO ENTRE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA

O  recebimento  simultâneo  de  Auxílio-acidente  e  aposentadoria  sofre  limitações

impostas pela  legislação previdenciária,  Lei  nº  8.213/91 e pela  Emenda Constitucional  nº

103/2019, exceto na hipótese de direito adquirido dos beneficiários que já acumulam essas

prestações.

Com o advento da Lei nº 9.528/97, o auxílio-acidente cessa com a aposentadoria, não

tendo mais seu caráter vitalício.

Recorda-se  que  o  auxílio-acidente  é  devido  ao  segurado  do  Regime  Geral  de

Previdência  Social  (RGPS)  que  sofre  redução  da  sua  capacidade  laborativa  após  a

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

A redação original do § 3º art.  86 da Lei nº 8.213/91 permita  a  cumulação desse

benefício com os demais benefícios:



Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após

a consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho, resultar

sequela que implique:

(...)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não

prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

Contudo, o STJ consagrou o entendimento de que apenas será possível a acumulação

entre  auxílio-acidente  e  qualquer  modalidade  de  aposentadoria  quando  tanto  a  lesão

incapacitante  do  auxílio-acidente  quanto  a  aposentadoria  concedida  ao  segurado  forem

anteriores ao advento da Lei nº 9.528/1997 com data de publicação em 11/12/1997, modificou

o § 3º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que passou a dispor:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após

a consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho, resultar

sequela que implique:

(…)

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto

de aposentadoria,  observado o disposto no § 5º,  não prejudicará  a

continuidade do recebimento do auxílio-acidente;

Com a nova redação, passou a ser vedada sua cumulação com qualquer espécie de

aposentadoria (por invalidez, por tempo de serviço/contribuição, por idade e especial).

No  entanto,  surge  a  problemática  com  relação  aos  benefícios  concedidos  sob

diferentes regras, ou seja, o segurado ter direito a cumulação do benefício de auxílio-acidente

concedido antes da vigência da Lei nº 9.528/97 com a aposentadoria requerida após a este

marco.

Segundo o Professor Oscar Valente Cardoso:

A ausência de regra de transição deu margem para polêmica sobre a

aplicação – ou não – da nova regra aos segurados que já recebiam o

auxílio-acidente anteriormente à vigência da norma proibitiva: (a) de

um lado, defende-se que a vedação à cumulação deve observar a data

em que ocorreu a lesão, ou foi concedido o auxílio-acidente, sob o

argumento  de  que  o  princípio  tempus  regit  actum deve  incidir  no



momento em que devido o auxílio-acidente: se na época a cumulação

era devida, deve-se manter esse direito, mesmo que a aposentadoria

seja requerida após a entrada em vigor do ato normativo alterador. (b)

por outro lado,  sustenta-se que a lei  aplicável  é aquela vigente  na

época do requerimento da aposentadoria. (CARDOSO, Oscar Valente;

SILVA JÚNIOR, Adir José da. Súmula 507 do Superior Tribunal de

Justiça e o direito de acumulação de aposentadoria e auxílio-acidente

no RGPS (http://jus.com.br/artigos/27361). Jus Navigandi, Teresina,

ano  19,  n.3927,  2  abr.  2014.  Disponível  em:

<http://jus.com.br/artigos/27361> ;  Acesso em: 10 set.2021.)

Assim, após vários Recursos Repetitivos, a matéria acabou sendo objeto de Súmula

n.507 do STJ que fixou “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

artigo  23  da  Lei  nº8.213/91  para  definição  do  momento  da  lesão  nos  casos  de  doença

profissional ou do trabalho”.

Dessa forma, o STJ aplicou de forma adequada a regra do  tempus regit actum,  ao

observar a norma vigente na data em que o segurado alcançou o direito ao segundo benefício

(a aposentadoria); caso contrário, haveria a aplicação de dispositivo legal (art. 86, § 3º, da Lei

nº 8.213/91) após o término de sua vigência. Acrescenta-se que os valores recebidos a título

de auxílio-acidente integram o período básico de cálculo (PBC) do salário-de-benefício da

aposentadoria (art. 31 da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida pela Lei nº 9.528/97), o

que seria incompatível com o recebimento conjunto de ambos.

Vale ressaltar também, que o legislador manteve a vedação do recebimento de mais de

um auxílio-acidente,  devendo  o  INSS comparar  as  rendas  mensais  dos  dois  benefícios  e

manter o benefício mais vantajoso, conforme determina o art.  124, V, da Lei nº 8.213/91,

regulamentado pelo Decreto 10.410/2020.

Contudo, no caso de reabertura de benefício por incapacidade temporária por acidente

de qualquer natureza que tenha dado origem ao auxílio-acidente,  este será suspenso até a

cessação do benefício temporário, quando será reativado.

http://jus.com.br/artigos/27361


No tocante à acumulação do auxílio-acidente e auxílio por incapacidade temporária

(auxílio-doença),  a  Turma  Recursal  de  Uniformização  firmou  entendimento  pela

possibilidade,  desde  que  tenham  fatos  geradores  distintos  (PUIL  n.5006808-

79.2014.4.04.7215/SC, Sessão de 27.6.2019).

3.  AUXÍLIO  ACIDENTE  INTEGRA  O  SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO  NA

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

Em face da alteração legislativa que vedou a cumulação de auxílio-acidente com as

aposentadorias,  o  legislador,  com o intuito  de  recompensar  os  segurados,  incluiu  o  valor

mensal recebidos a título de auxílio-acidente no salário de contribuição das aposentadorias.

O  art.  31  da  Lei  nº8.213/91  com  redação  restabelecida  pela  Lei  nº  9.528  de

10.12.1997, determina:

Art.  31.  O  valor  mensal  do  auxílio-acidente  integra  o  salário  de

contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer

aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no

art. 86, §5º.

Segundo Castro e Lazzari: 

O  legislador  procurou  amenizar  os  efeitos  da  nova  norma  –  que

afastou o caráter de vitaliciedade ao auxílio-acidente – possibilitando

ao segurado recuperar parte do prejuízo com a elevação do valor da

aposentadoria a ser concedida pelo RGPS. (CASTRO, Carlos Alberto

Pereira  de,  LAZZARI,  João  Batista.  Manual  de  Direito

Previdenciário. Rio de Janeiro. Forense, 2021, p.734).

Para Rocha e Júnior:

A alteração foi prejudicial ao segurado, por dois motivos. Primeiro,

porque,  incluídos  os  valores  do  auxílio-acidente  no  salário-de-

contribuição  para  o  cálculo  de  aposentadoria,  após  aplicados  os

índices de correção monetária, o fator previdenciário e o coeficiente,

aquele valor restará diluído, de modo que não representará acréscimo

na renda mensal do novo benefício idêntico ao da renda mensal do



auxílio-acidente. Segundo, caso o novo benefício ultrapasse o valor

do teto, haverá redução, ao passo que, no regime anterior, não estava

descartada  a  hipótese  de  que  a  aposentadoria,  somada  ao  auxílio-

acidente, superasse o valor do teto, sem ferir a lei, na medida em que

se tratava de dois benefícios diversos.  (ROCHA, Daniel Machado

da;  BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.  Comentários à  Lei  de

Benefícios da Previdência Social. 3.ed. Porto Alegre: Livraria

do Advogado/Esmafe, 2003. p.267-268).

Nesse sentido, há necessidade de respeito ao limite-teto na aplicação do art. 31 da Lei

nº8.213/91, no cálculo da aposentadoria, pois, sempre que o segurado contribua com base no

valor-teto  (ou  com valores  bem próximo)  haverá  perda  financeira  por  parte  daquele  que

percebia o auxílio-acidente.

Ao  passo  que,  a  legislação  anterior  ao  da  vedação  da  acumulação  de  benefícios

permitia que o segurado recebesse o auxílio-acidente e aposentadoria simultaneamente, sendo

cada  um deles  calculado  com base  no  salário-de-contribuição  do  segurado  sem  que  nas

aposentadorias não contasse os valores recebidos a título de auxílio-acidente.

O art. 174 da IN INSS nº77/2015 dispõe sobre a impossibilidade do valor mensal do

auxílio-acidente não integrar o salário-de-contribuição para o cálculo da aposentadoria em

caso  de  inexistência  de  período  de  atividade  remunerada  ou  gozo  de  benefício  por

incapacidade dentro do período básico de cálculo,  o valor mensal do auxílio-acidente não

supre a falta do salário-de-contribuição.

Isto  porque,  em muitos  casos,  o  valor  mensal  do  auxílio-acidente  não  são  muito

elevados  e  até  mesmo,  inferiores  ao  salário  mínimo,  o  que  reduziria  o  valor  da  média

aritmética  simples,  caso  somente  o  valor  mensal  do  auxílio-acidente  fosse  considerado

salário-de-contribuição sem remuneração mensal do segurado no cálculo da aposentadoria.

No mesmo sentido,  a  Turma Recursal  de  Uniformização fixou a  seguinte  tese:  O

período de fruição de auxílio-acidente sem salário-de-contribuição não integra o cálculo do

salário  de  benefício  ou  da  renda  mensal  inicial  da  aposentadoria.  (PUILn.0048144-

70.2015.4.03.6301/SP – Boletim em 23.05.2009).



Assim, o período de gozo do auxílio-acidente por ter  natureza indenizatória e não

substituta  de  remuneração  também  não  é  computado  como  tempo  de  contribuição.

Diferentemente dos períodos em gozo de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença,

que, em algumas hipóteses, são computados como tempo de contribuição.

No  tocante  ao  tempo  de  contribuição,  a  Lei  nº8.213/91  prevê  a  possibilidade  de

cômputo de tempo de contribuição, em hipóteses excepcionais, apenas para o auxílio-doença

e para a aposentadoria por invalidez:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida

no  Regulamento,  compreendendo,  além  do  correspondente  às

atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art.

11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

 II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou

aposentadoria por invalidez; 

O Decreto 10.410/2020, Regulamento da Previdência Social em seu art. 60 determina:

 Art.  60.  Até  que  lei  específica  discipline a  matéria,  são  contados

como tempo de contribuição, entre  outros: 

 (...) 

III - o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou

aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;

(...)

IX-  o  período em que  o  segurado esteve  recebendo benefício  por

incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não;

Em face desses dispositivos, o período em gozo de auxílio-acidente, muito embora

mantenha a qualidade de segurado de seu beneficiário, não é computado como carência ou

como tempo de contribuição.

Dessa forma, se o segurado do Regime Geral de Previdência Social não retornar à

atividade laborativa, deverá contribuir como facultativo para pleitear outros benefícios cuja

carência ou tempo de contribuição ainda não tenha completado.



4. CONCLUSÃO

O  presente  artigo  científico  teve  como  objetivo  o  estudo  sobre  as  regras  de

cumulatividade do auxílio-acidente com aposentadorias e os reflexos financeiros que foram

causados  pelo  advento  da  Lei  nº  9.528/97  que  proibiu  o  recebimento  desses  benefícios

simultaneamente,  devendo  os  valores  mensais  do  auxílio-acidente  integrar  no  salário-de-

contribuição da aposentadoria.

Primeiramente,  abordou-se  sobre  as  regras  de  concessão  do  benefício  de  auxílio-

acidente, seu conceito e requisitos legais para obtenção do benefício que tem característica

exclusivamente  indenizatória,  sendo concedida  ao  segurado  após  consolidação  das  lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequela que impliquem na redução

da capacidade laborativa. 

O auxílio-acidente  por  ser  um benefício  de  caráter  indenizatório,  a  renda  mensal

inicial do benefício pode ser pago no valor inferior ao salário mínimo, não ofendendo o texto

Constitucional em seu art. 201, §2º que trata que o benefício previdenciário substitutivo de

renda não poderá ser inferior ao salário mínimo.

Com relação a possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com as aposentadorias,

constatou-se  que o marco divisor de possibilidade de cumulação e a impossibilidade está

caracterizado na entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.59614/97, convertida na Lei nº

9.528/97.

Tendo em vista a alteração legislativa que proibiu a cumulatividade do benefício de

auxílio-acidente e aposentadoria, o legislador, com o intuito de recompensar os segurados,

incluiu o valor mensal recebidos a título de auxílio-acidente no salário de contribuição das

aposentadorias, observado o teto da contribuição. 

Ainda, o legislador determinou que só será possível o valor mensal do benefício de

auxílio-acidente  integrar  o  salário-de-contribuição  da  aposentadoria  se  o  segurado efetuar

remuneração mensal  ou recolhimento como segurado facultativo,  impedindo a redução da

média aritmética simples, haja vista, a renda mensal do auxílio-acidente não ser elevada.



Nesse  aspecto,  o  segurado  ficou  prejudicado,  uma  vez  que  incluídos  os  valores

mensais de auxílio-acidente estarão diluídos no salário-de-contribuição da aposentadoria por

tempo de contribuição  após aplicados os índices de correção monetária, fator previdenciário e

o coeficiente, de modo que não representará acréscimo na renda mensal da aposentadoria.
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