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RESUMO 

 

O adicional de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 

é uma prestação fornecida pela assistência social aos aposentados por invalidez 

que comprovem necessitar do auxílio permanente de terceiros. Por se tratar de 

política assistencial, o mesmo deve ser prestado a todos que dele necessite sem 

exigência de contribuição prévia, que, ressalta-se, não se confunde com a 

precedência da fonte de custeio, requisito não exigido para a concessão do referido 

adicional aos aposentados por invalidez, mas frequentemente usado para 

fundamentar as decisões denegatórias da extensão do adicional às demais 

modalidades de aposentadoria do RGPS. Em virtude de um equívoco legislativo, 

não há previsão legal para a concessão dessa benesse para os demais 

aposentados, que não os por invalidez. Tal fato tem ocasionado um impasse 

jurisprudencial e um consequente desrespeito aos princípios da isonomia e da 

dignidade humana, o que demonstra a necessidade de uma séria análise, passível 

de fundamentar uma modificação na aplicação dessa norma, seja através da 

unicidade de entendimentos jurisprudenciais, seja através de uma inovação 

legislativa. Porém, para o caso aqui em comento, a simples aplicação de uma 

interpretação analógica da norma solucionaria a demanda a curto prazo, o que faz-

se necessário, tendo em vista tratar-se de prestação fundamental para o aumento 

das possibilidades do acesso à saúde e, consequentemente, garantia ao respeito da 

dignidade humana. 

Palavras-chave: Adicional de 25% previsto na Lei 8.213/91. Jurisprudência. 

Possibilidade de extensão às demais modalidades de aposentadoria do RGPS.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The additional 25% (twenty-five percent) provided for in article 45 of Law nº 8.213 / 

91 is a benefit provided by the social assistance to retirees due to disability who 

prove that they need permanent help from third parties. Because it is a welfare 

benefit, it must be provided to all who need it without prior contribution, which, it is 

emphasized, is not confused with the precedence of the source of cost, a 

requirement not required for the granting of the said additional to the Retired due to 

disability, but often used to justify decisions denying the extension of the additional to 

the other retirement modalities of the RGPS. Due to a legislative misconception, 

there is no legal provision for granting this benefit to other retirees, other than those 

due to disability. This has led to a deadlock in jurisprudence and a consequent 

disrespect for the principles of isonomy and human dignity, which demonstrates the 

need for a serious analysis, capable of substantiating a change in the application of 

this norm, either through the uniqueness of jurisprudential understandings or through 

Legislative innovation. However, for the case here, the simple application of an 

analogical interpretation of the norm would solve the demand in the short term, which 

is necessary, in view of the fact that this is a fundamental provision to increase the 

possibilities of access to health And, consequently, guarantee respect for human 

dignity. 

Keywords: Additional 25% provided for in Law 8.213 / 91. Jurisprudence. Possibility 

of extension to the other retirement modalities of the RGPS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aposentadoria e suas particularidades encontram-se demasiadamente 

em voga, pois, em virtude do atual cenário político-social brasileiro e da crescente 

necessidade de adaptação da previdência social a esse novo contexto, há grande 

preocupação doutrinária com a saúde financeira da previdência. Contudo, tal 

preocupação não pode se sobrepor aos direitos e anseios da sociedade, 

principalmente das pessoas menos favorecidas, que necessitam de amparo social.  

O adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 para os 

aposentados por invalidez que comprovem necessitar do auxílio permanente de 

terceiros é um benefício assistencial que tem sido bastante debatido nos tribunais 

pátrios, pois, a previsão legislativa apenas para os aposentados por invalidez, 

desrespeita os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles a 

isonomia e a dignidade humana. 

Muitas ações têm sido impetradas no judiciário para que haja a extensão 

do referido adicional às demais modalidades de aposentadoria do RGPS. No 

entanto, há na jurisprudencial atual, como será oportunamente analisado, os mais 

diversos entendimentos, sendo os denegatórios baseados na literalidade da lei e na 

precedência da fonte de custeio e os concessórios baseados em alguns preceitos do 

Estado Democrático de Direito, bem como na interpretação analógica da norma. 

Há, portanto, mais uma vez, o desrespeito à isonomia, o que além de 

trazer prejuízos ao pretenso beneficiário, tem onerado o poder judiciário com o 

recebimento de diversas ações e de diversos recursos versando sobre o assunto, 

situação agravada pela falta de unicidade de entendimentos quando da 

interpretação da norma versus a literalidade da lei. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar os fatores envolvidos no 

adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 para os aposentados por 

invalidez que comprovem necessitar do auxílio permanente de terceiros e a 

possibilidade de estendê-lo aos demais aposentados do RGPS, tendo em vista que 

ambos encontrarem-se na mesma situação fática. 

No primeiro capítulo será exposto de maneira breve o histórico da 

previdência social; sua diferenciação com a seguridade social, para que não restem 

dúvidas quanto à natureza jurídica de cada instituto a ser desenvolvido, bem como 
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será exposta uma análise de alguns princípios que embasarão a possibilidade de 

extensão do referido adicional. 

No segundo capítulo será estudado o conceito de invalidez e sua 

divergência com a deficiência e a incapacidade, demonstrando-se a necessidade de 

uma perícia biopsicossocial para a verdadeira constatação da invalidez e será, 

ainda, realizada uma breve explanação acerca das modalidades de aposentadoria 

do RGPS, com a análise de seus requisitos e peculiaridades que são passíveis ou 

não de justificar o desrespeito à isonomia. 

No terceiro capítulo serão expostos julgados de alguns tribunais 

brasileiros, para que se possa analisa-los, sopesar os argumentos nele trazidos e, 

consequentemente, fundamentar um posicionamento com razoabilidade. 

Por fim, nas considerações finais, serão reafirmados os argumentos 

fundamentadores da possibilidade ou não de extensão do adicional de 25% previsto 

no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 para às demais modalidades de aposentadoria do 

RGPS e apresentadas as soluções cabíveis para a demanda. 
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2 PREVIDÊNCIA SOCIAL: HISTÓRICO E DELIMITAÇÃO CONCEITUAL. 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTADORES DA TESE 

 

A previdência social exerce papel de extrema relevância na sociedade ao 

assegurar aos beneficiários e aos seus dependentes o recebimento de pecúnia que 

garanta a continuidade de sua subsistência quando do acometimento de infortúnios. 

Entender a previdência social e o contexto histórico de seu surgimento no 

Brasil auxilia no entendimento dos demais fatores que serão aqui tratados, bem 

como na interpretação legislativa extensiva que se faz necessária para compreender 

de maneira efetiva o intuito do legislador ao elaborar o artigo 45 da lei 8.213/91. 

Além da interpretação exigida, existem algumas diretrizes ou princípios do 

ordenamento jurídico pátrio que garantem o melhor entendimento da norma e que 

são aptos a justificar e a fundamentar a aplicação correta da lei. 

 

2.1 Histórico da previdência social 

 

Embora a parte majoritária da doutrina cite a constituição de 1888 como a 

primeira a retratar medidas e proteções caracterizantes da previdência social, há 

quem defenda o surgimento dela já na primeira constituição pós-independência 

(1824). 

O chamado “socorro público”, dando indício de uma seguridade social 

(assistencialismo), era destinado à população desabastada, funcionando como um 

abrigo para a população carente acometida por doenças, sendo estabelecido no 

artigo 179, inciso XXXI, da nossa primeira constituição. 

Entretanto, de acordo com relatos históricos, as casas de assistência não 

chegaram a existir na prática, situação agravada pelo contexto histórico do Brasil 

Imperial e pela vulnerabilidade em que se encontravam as pessoas pobres, que não 

podiam, sequer, manifestar sua insatisfação com a falta de assistência. 

Com o passar dos anos, outras diretrizes previdenciárias e 

assistencialistas surgiram, como o Decreto número 9.912/1888, responsável pela 

regulamentação do direito a aposentadoria dos funcionários dos Correios, mas, foi 

somente em 1891 que surgiu como norma constitucional a “aposentadoria”, sendo, 
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contudo, ainda muito restrita, pois era acessível apenas aos “funcionários públicos 

em caso de invalidez a serviço da Nação” (artigo 75, Constituição de 1891). 

Apesar de tal avanço, o mesmo não pode ser considerado como o início 

da previdência social, pois, para tanto, deveria existir uma contribuição prévia, 

exigência que não era feita à época, dando à aposentadoria um caráter muito mais 

assistencial do que securitário. 

O marco real do surgimento da previdência social na legislação brasileira 

ocorreu com o surgimento do Decreto nº 4.682/1923, conhecido como Lei Elói 

Chaves. Tal dispositivo instituiu as chamadas Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAP‟s). Contudo, apenas os ferroviários podiam sem beneficiários das referidas 

caixas. 

A criação das CAP‟s estimulou o desenvolvimento do mesmo programa 

em outras categorias, como a dos portuários. As caixas arrecadavam cerca de 3% 

(três por cento) do salário mensal de cada trabalhador e funcionava como uma 

poupança, dando direito aos contribuintes de requererem, obedecidos os requisitos, 

aposentadorias, pensões para herdeiros em caso de morte, dentre outros benefícios. 

Mostrando-se, assim, um esboço da atual previdência social. 

O Estado, entretanto, não tinha participação financeira nas caixas de 

aposentadorias, apenas as instituía e regulamentava, ficando a parte econômica sob 

responsabilidade do empregador e do empregado. 

Apenas na constituição de 1934 o custeio modificou-se, passando a ser 

de obrigação do trabalhador, do empregador e da União. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, as então chamadas Caixas de 

Aposentadorias e Pensões foram convertidas em Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAP‟s), que eram específicos para cada categoria, possuindo cada instituto 

sua própria legislação. Em virtude disso, os leigos ficavam confusos em relação aos 

seus reais direitos e acreditavam que a „igualdade‟ dos direitos trabalhistas havia 

sido desrespeitada. Surgiu assim o anseio pela mudança. 

A constituição de 1937 não trouxe grandes avanços no âmbito 

previdenciário. No entanto, na constituição seguinte (1946), foram estabelecidas 

modificações, embora mínimas, como a substituição da terminação “seguridade 

social” pela “previdência social”. 
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A unificação da legislação das IAP‟s apenas tornou-se possível em 1960, 

quando foi elaborada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS-Lei n.3.807). 

Através dessa lei pode-se unificar a legislação que até então variava de acordo com 

a categoria, o que facilitou o entendimento dos trabalhadores, fortaleceu as 

possibilidades de maiores conquistas, bem como trouxe maior igualdade no que 

tange ao custeio, tendo em vista ter-se uniformizado as alíquotas cobradas como 

forma de contribuição. 

Após a unificação da legislação, houve a unificação dos IAP‟s, que foram 

convertidas no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1966, conforme 

aduz Couto: 

 

São dessa época a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), em 1966, o fim da estabilidade no trabalho e a unificação da 
Previdência, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que 
reunia todas as Caixas de Pensões e os IAPs (...) (2000, p. 128).  
 

 

A constituição de 1967 manteve a mesma estrutura da constituição 

anterior, mas inovou ao instituir o seguro desemprego e ao dar proteção 

constitucional ao salário família. 

O fim da década de 60 e o início da década de 70 foram marcantes em 

relação à inclusão de benefícios, como o seguro de acidentes de trabalho (1967), a 

proteção previdenciária ao trabalhador rural (1969) e ao empregado doméstico 

(1972) e a criação do PIS (1970). 

No ano de 1974, em decorrência da Lei nº 6.036, a previdência social 

ganhou um ministério próprio. O então Ministério do Trabalho e Previdência Social 

desmembrou-se e deu origem ao Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Nos anos posteriores poucas mudanças significativas ocorreram no 

âmbito previdenciário, somente com a promulgação da Constituição de 1988 e com 

a volta do Estado democrático de direito foi que a previdência social sofreu 

significativas modificações, estendendo seu alcance de direitos e garantias 

fundamentais. 

A constituição de 1988, considerada a mais democrática de todos os 

tempos, modificou o panorama previdenciário ao dar destaque a importantes 

diretrizes, como a da isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois assim, seria 

mais fácil efetivar as políticas sociais, a garantia dos direitos fundamentais sociais 
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(então considerados cláusulas pétreas), bem como estender o olhar destinado aos 

necessitados de amparo, deixando a previdência social brasileira em um patamar 

superior, quando comparada com as demais. 

Posteriormente, com a elaboração da Lei nº 8.212 (1991) e da Lei nº 

8.213 (1991), houve a exposição dos benefícios previdenciários, o estabelecimento 

de um plano de custeio com intuito de preservar a estabilidade financeira da 

previdência, bem como a regulamentação da matéria constitucional previdenciária e 

criação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vigente até os dias atuais.  

A reforma da previdência, ocorrida na década de 90, promoveu profundas 

modificações, principalmente no que concerne à concessão das aposentadorias, 

conforme observou Nakahodo e Savóia: 

 

 As principais mudanças efetuadas no regime geral com a emenda de 1998 
foram: o maior rigor para a obtenção da aposentadoria, o estabelecimento 
de período mínimo de contribuição, além de mudanças no cálculo dos 
benefícios advindos da introdução do fator previdenciário, que funcionou 
como uma fórmula de ajuste atuarial para os contribuintes elegíveis à 
obtenção da aposentadoria. (2007, p.7). 

 

Ainda nos anos 90, houve a criação do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (através da Lei nº 8.029/1990) e a estipulação do fator previdenciário (por 

meio da Lei nº 9.876/1999) que condicionava o cálculo para a concessão de alguns 

benefícios a alguns critérios, como a expectativa de vida, idade e tempo de 

contribuição.  

Nos anos seguintes poucas mudanças ocorreram, foi somente no ano de 

2014 que grandes modificações efetivaram-se por meio da Medida Provisória nº  

664/2014, a exemplo das alterações nos requisitos para a concessão da pensão por 

morte. 

Tal MP trouxe à tona diversos questionamentos e polêmicas. A então 

presidente Dilma Rousseff, após ter alguns aspectos da MP vetada, sancionou a Lei 

n. 13.135/2015. 

Ao analisar a MP nº 664, o Congresso Nacional realizou um 

questionamento quanto à possibilidade de extinção do fator previdenciário e a volta 

da utilização do regramento 95/85. 
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Porém, conforme argumento da Presidente Dilma Rousseff, abaixo 

exposto, tal medida traria prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial da previdência, 

o que a fez vetar a proposta: 

 

(...) a alteração realizada pelos dispositivos não acompanha a transição 
demográfica brasileira e traz risco ao equilíbrio financeiro e atuarial da 
previdência social, tratado pelo art. 201 da Constituição. Como alternativa 
à proposta vetada, o Governo editará Medida Provisória para enfrentar a 
questão de modo a preservar a sustentabilidade da Previdência Social 
(Estudo do veto nº 19/2015, p.2). 
 
 

Logo após tal fato, foi editada a MP nº 676/15 que, em outras palavras, 

manteve o regramento 95/85, porém, com adaptação gradual, ou seja, com o 

passar dos anos (até o ano de 2022), será necessário que o contribuinte some um 

ponto a mais para que possa pleitear a aposentadoria, até o limite de 100 (cem) 

pontos para homens e 90 (noventa) pontos para mulheres. 

Ressalta-se que, mesmo que o segurado não obtenha o somatório 85/95, 

mas respeite os requisitos anteriores de concessão de aposentadoria, poderá 

aposentar-se, com a incidência, entretanto, do fator previdenciário. 

Já no ano de 2016, talvez em virtude da grande crise política na qual o 

Brasil encontra-se, nenhuma grande modificação ocorreu (até a presente data). 

Entretanto, é indubitável que nos próximos anos significativas mudanças ocorrerão 

no direito previdenciário, pois, segundo especialistas, se a previdência mantiver-se 

como está, entrará em colapso em breve. Fatores como o aumento da expectativa 

de vida e a redução dos índices de natalidade, os fazem acreditar que em 2060, 

33,7% da população terá mais de 60 (sessenta) anos, não sendo essa demanda, 

possivelmente, suprida pelas contribuições, conforme informou Emanuel Dantas 

(coordenador-geral de Estudos Previdenciários do MPS)1. 

 

 

 

 

                                            
1
 PREVIDÊNCIA. Benefícios: Novas regras de concessão de benefícios previdenciários foram 

apresentadas ao CNPS. Disponível em: < http://www.previdencia.gov.br/2015/06/beneficios-novas-
regras-de-concessao-de-beneficios-previdenciarios-foram-apresentadas-ao-cnps/> Acesso em: 30 de 
set. 2016. 

http://www.previdencia.gov.br/2015/06/beneficios-novas-regras-de-concessao-de-beneficios-previdenciarios-foram-apresentadas-ao-cnps/
http://www.previdencia.gov.br/2015/06/beneficios-novas-regras-de-concessao-de-beneficios-previdenciarios-foram-apresentadas-ao-cnps/
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 2.2  Delimitação conceitual de previdência social.  

 

Faz-se necessário tecer uma diferenciação entre seguridade social e 

previdência social, com a exposição dos princípios basilares de ambas, visto 

influenciarem grandemente nas decisões proferidas no âmbito judicial ao solucionar 

questionamentos que envolvam a temática principal desse trabalho. 

Inserida no capítulo VIII da Constituição da República Federativa do Brasil 

(intitulado “Da ordem social”), a seguridade social está definida no artigo 1942, onde 

se constata que as ações nele referidas visam a extinção ou, ao menos, a 

diminuição das desigualdades sociais, visando também a promoção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, sem marginalizações e com equilíbrio na 

distribuição de tais medidas (com alguns exceções, como a exigência da 

contributividade na previdência social, mas de maneira mais abrangente possível na 

saúde e na assistência social). 

Como apreendido do texto legal, a previdência social é um ramo da 

seguridade social, sendo esta última composta pela saúde, pela assistência social e 

pela previdência social, o que nos permite concluir que a previdência é mais restrita 

do que a seguridade. 

Por seguridade social, entende-se “um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” (Art. 1º, Lei nº 8.212/91) 

objetivando com isso proporcionar dignidade e melhor qualidade de vida às 

pessoas, ao ampará-las e assisti-las em determinadas situações. 

Para Sérgio Pinto Martins (2012) seguridade social: 

 

É um conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a 
estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra 
contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais 
básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social (2012, p. 21). 
 
 

                                            
2
 Art. 194: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social.”  
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A seguridade social é fundamental para um bom desenvolvimento das 

nações em diversos aspectos, comprovando-se pelo fato de hoje ser ela 

considerada como um direito humano inalienável, conforme artigo 22 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; 
e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. 
 
 

Como ramo da seguridade social, a saúde é regida pelos princípios da 

igualdade e da universalidade do atendimento e deve ser prestada a todos pelo 

Estado, principalmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

independentemente de contribuição, “mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Art. 

196, CF/88). 

Já a assistência social, também prestada independentemente de 

contribuição, visa proteger e trazer melhor qualidade de vida à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice, à família e aos deficientes, ofertando, para 

tanto, condições que permitam às pessoas humildes viverem com dignidade. Tal 

ramo está pautado nos princípios do respeito à dignidade do cidadão, igualdade de 

direito no acesso ao atendimento, universalização ampla dos direitos sociais, 

dentre outros. 

Como exemplo de política assistencial, cito o benefício assistencial ao 

idoso e à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), bem como o adicional de 25% 

(vinte e cinco por cento) fornecido aos inválidos que comprovem necessitar do 

auxílio permanente de terceiros. 

A previdência social, regida pelo artigo 201 da Constituição Federal, 

estabelece que “a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”. 

Por „caráter contributivo‟ entende-se que somente aquele que contribui 

para com a previdência social poderá usufruir dela ao necessitar, por exemplo, de 

um auxílio-reclusão ou de uma aposentadoria por tempo de contribuição, 
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funcionando como uma espécie de seguro, mas buscando preservar a harmonia 

entre o que é arrecadado e o que deverá ser gasto no pagamento dos benefícios 

previdenciários. 

Como visto, a previdência social é segmento da seguridade e configura-

se como um direito social que busca a proteção dos indivíduos segurados, ao 

fornecer-lhes meios materiais que os auxiliarão no enfrentamento de intempéries 

(como doenças) ou no seu sustento, quando obedecidos os devidos requisitos. 

Tal diferenciação fez-se necessária, pois embora os benefícios tratados 

nesse trabalho sejam pagos pela previdência social, o adicional de 25% para os 

aposentados que comprovem necessitar da assistência permanente de terceiros 

será pago pela assistência social. 

 

2.3 Princípios fundamentadores da tese 

 

Conforme os artigos 194 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

8.212/91 a seguridade social é regida pelos princípios abaixo enumerados que se 

manifestam diferentemente em cada parte integradora sua: 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 

        Alguns autores, como Frederico Amado, citam, ainda, outros 

princípios constitucionais, sendo eles o da solidariedade, o da precedência da fonte 

de custeio e o princípio do orçamento diferenciado. 

Dentre os princípios/objetivos acima citados, o princípio da universalidade 

da cobertura e do atendimento, da seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviço e da solidariedade serão abaixo desenvolvidos, juntamente com 
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outros princípios pertinentes, pois irão fundamentar a argumentação que será mais 

adiante exposta. 

 

2.3.1 Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento 
 
 

Por universalidade da cobertura entende-se a contingência de situações 

estabelecidas em lei como situações de risco social em que o Estado deverá intervir, 

sendo a reparação premente, a fim de manter a subsistência de quem dela 

necessite.  

Já a cobertura do atendimento, entendida geralmente pelo viés subjetivo, 

é a entrega das prestações que cabem ao Estado às pessoas integrantes da 

população, conforme estabelece Sérgio Pinto Martins: 

 

 A universalidade da cobertura deve ser entendida como as contingências 
que serão cobertas pelo sistema, como a impossibilidade de retornar ao 
trabalho, a idade avançada, a morte etc. Já a universalidade do atendimento 
refere-se às prestações que as pessoas necessitam, de acordo com a 
previsão da lei, como ocorre em relação aos serviços. (2012, p.78). 
 
 

Embora o termo universalidade signifique “total”, “geral”, “completude 

universal”, transmitindo-nos a ideia de que todas as pessoas poderão gozar dos 

benefícios por ela trazidos, na previdência social haverá a mitigação de tal 

entendimento, tendo em vista confrontar-se com o princípio da contributividade, que 

exige uma contribuição prévia para que haja a possibilidade de usufruto dos 

benefícios.  

Sendo assim, para que os beneficiários gozem da aposentadoria por 

invalidez e da aposentadoria por tempo de contribuição deverão preencher os 

requisitos estabelecidos em lei, mitigando, assim, a universalidade. 

Nas duas outras vertentes da seguridade social (assistência social e 

saúde) a universalidade apenas é mitigada pela capacidade contributiva do Estado, 

fora isso, o atendimento e a cobertura devem ser universais, ou seja, deve ser 

prestado a todos e a quem dela necessitar, respectivamente, independentemente de 

contribuição, funcionando como uma norma constitucional de eficácia plena (“São as 

normas que têm aplicação imediata, independentemente de regulamentação 
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posterior, não estando passíveis de terem os seus efeitos restringidos 

posteriormente. SILVA, 2015, p. 262”). 

 

2.3.2 Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços 

 

As necessidades de alguns indivíduos da população podem entrar em 

conflito algumas vezes, ocasionando, a depender do caso, um impasse de difícil 

solução. Porém, para alguns autores, sempre que tal fato ocorrer deve-se priorizar 

os mais carentes, pautando-se, para tanto, em critérios objetivos e evitando assim a 

discricionariedade das decisões.  

O princípio da seletividade e distributividade das prestações e serviços foi 

instituído com o fim de guiar a escolha da forma e do destinatário dos benefícios 

sociais e para promover a justiça social. 

Em suma, a seletividade refere-se à seleção das prestações que melhor 

atendem aos objetivos da Seguridade Social, enquanto a distributividade prima pela 

seleção dos indivíduos mais necessitados de políticas públicas. 

Contudo, no subsistema da saúde, o fornecimento desse serviço deve ser 

pautado na universalidade.  

O princípio da reserva do possível, que busca o equilíbrio orçamentário do 

Estado, pode justificar a limitação do indivíduo ao acesso de um direito fundamental 

seu, daí a relevância da seletividade, pois esta irá priorizar os mais necessitados, 

evitando que haja a oneração excessiva dos cofres públicos em virtude da 

concessão de benefícios à pessoas não tão necessitadas, o que acarretaria a 

privação dos mais necessitados. 

Para Sérgio Pinto Martins, a lei irá pontuar as necessidades as quais o 

Estado deverá atender. Entretanto, no caso da omissão legal à concessão do 

adicional de 25% aos aposentados por tempo de contribuição, podemos verificar um 

grave equívoco do legislador, ao “selecionar” apenas os aposentados por invalidez 

para o recebimento de tal adicional, bem como uma quebra da isonomia, 

desrespeito à proteção constitucional às pessoas com deficiência, entre outros 

paradigmas que serão mais adiante expostos. 
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Contudo, já pode ser adiantado que, nesse caso específico, o mero 

posicionamento puramente legalista, sob o argumento de que “está previsto na lei”, 

foge totalmente dos objetivos do Estado de Direito. 

Assim, com base na seletividade e distributividade, haveria a 

possibilidade de extensão do referido adicional às demais modalidades de 

aposentadoria, pois haveria a “seleção” dos indivíduos mais necessitados, que no 

caso são os inválidos. 

 

2.3.3 Princípio da solidariedade 

 

 
O princípio da solidariedade, embora expresso no artigo 3º, inciso I, da 

Constituição Federal (“construir uma sociedade livre, justa e solidária”), é encontrado 

em todo o texto constitucional e norteia a seguridade social, pois essa é 

genuinamente solidária. 

A seguridade social, ao proteger os indivíduos em momentos de 

necessidade e ao fornecer-lhes meios de enfrentar as adversidades com mais 

dignidade, atua majoritariamente com solidariedade e com a busca incessante de 

trazer à população a justiça social tão almejada. 

Pautados na solidariedade podemos defender a extensão da concessão 

do adicional de 25% para as pessoas que comprovem necessitar de auxílio 

permanente de uma terceira pessoa, pois a solidariedade é isso, proteger a quem 

necessite, conforme aduz Wladimir Novaes Martinez 

 

Solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em 
certos casos, da totalidade em direção à individualidade. Dinâmica a 
sociedade, subsiste constante alteração dessas parcelas e, assim, num 
dado momento, todos contribuem e, noutro, muitos se beneficiam da 
participação da coletividade. Nesta ideia simples, cada um também se 
apropria de seu aporte. Financeiramente, o valor não utilizado por uns é 
canalizado por outros. Significa a cotização de certas pessoas, com 
capacidade contributiva, em favor dos despossuídos. Socialmente 
considerada, é ajuda marcadamente anônima, traduzindo mútuo auxílio, 
mesmo obrigatório, dos indivíduos. (MARTINEZ, 2010, p. 129). 
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1.3.4 Princípio da proteção constitucional das pessoas com deficiência 

 

A deficiência não se confunde com a invalidez, como será melhor 

explicitado mais adiante. Contudo, é incontroverso que uma pessoa inválida, seja 

temporária ou definitivamente, sofre de algum tipo de deficiência que pode ser 

psíquica, física, sensorial e/ou intelectual. 

No caso da extensão do adicional de 25% às pessoas que comprovem 

necessitar da ajuda permanente de terceiros, a “proteção constitucional das pessoas 

portadoras de deficiência” deve ser respeitada e deve pautar a inovação 

jurisprudencial que vem ocorrendo, haja vista que o legislador tem se omitido 

consertar o equívoco cometido. 

A constituição de 1988, buscando conferir igualdade material às pessoas 

com deficiência, até mesmo pela época em que foi elaborada e pela influência de 

outras legislações (como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência), trouxe diversos dispositivos que buscam proteger as pessoas com 

deficiência, bem como integrá-las à sociedade. Dentre eles podemos citar o artigo 

7º, inciso XXXI, que proíbe “discriminação no tocante a salários e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência”, o artigo 37, inciso VIII, 

preconizando que “a lei reservará percentual dos cargos e dos empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão”. 

A constituição apoia-se em alguns princípios para justificar e facilitar a 

efetivação da proteção constitucional às pessoas com deficiência, sendo eles o 

princípio da dignidade humana, da igualdade, do direito à saúde, à educação, à 

integridade física e mental, bem como respeito ao trabalho e à previdência social. 

Acredita-se que o princípio da dignidade humana, estabelecido como 

fundamento republicano e preconizado no artigo 1° da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência seja fonte para todos os demais princípios e utilizado 

precipuamente para conferir tratamento digno a todos, evitando-se o tratamento 

desumano. 

Já o princípio da igualdade, deve ser entendido sobre um viés material, 

tendo em vista que o mero estabelecimento na lei de “igualdade para todos”, não 

supre as necessidades individuais das pessoas, o que poderia gerar graves 

injustiças. Sendo assim, as medidas a serem adotadas devem levar em 
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consideração as particularidades de cada indivíduo e devem conferir tratamento 

isonômico às pessoas que se encontram na mesma situação, a exemplo dos 

aposentados por tempo de contribuição que necessitam do adicional de 25% e tem o 

seu pleito negado por não estarem aposentados por invalidez, há, no caso, uma 

quebra da isonomia, pois, embora tal garantia não esteja tutelada na lei, é conferida 

a outras pessoas que estão na mesma situação fática. 

Sendo assim, a meu ver, a discriminação trazida pelo legislador no que 

concerne à concessão do adicional de 25% é desprovida de razoabilidade e deve 

ser entendida como um mero esquecimento ou falha técnica. 

 

2.3.5 Princípio da igualdade  

 

Com o fim de sanar ou amenizar as diferenças que ocorrem nas mais 

diversas situações cotidianas, o princípio da igualdade foi estabelecido no artigo 5º 

da Constituição Federal3 e, embora saibamos que o dispositivo explicite que “todos 

são iguais perante a lei”, essa igualdade é apenas formal, não sendo suficiente para 

solucionar os problemas encontrados na sociedade. 

A igualdade, então, deve ser analisada sob duas perspectivas, sendo elas 

a igualdade material e a formal. 

A igualdade formal interessa precipuamente ao legislador, pois, em 

virtude dela, não se pode estabelecer arbitrariedades na legislação que provoquem 

o desrespeito à isonomia. Tal princípio existente com o fim de conceder tratamento 

isonômico a todos perante a lei, evita assim que alguns recebam mais benefícios ou 

melhores tratamentos do que os demais sem que para tanto exista uma justificativa 

plausível. 

Percebe-se que o tratamento desigual na lei não deve ser vetado, mas, 

para que possa ser aceitável, devem existir desigualdades entre duas ou mais 

pessoas que justifiquem o tratamento não isonômico.  

Nesse mesmo sentido, defendem Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo 

que: 

                                            
3
 Art 5º, CF/88: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, a 
segurança e a propriedade... 
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 O princípio constitucional da igualdade não veda que a lei estabeleça 
tratamento diferenciado entre as pessoas que guardem distinções de grupo 
social, de sexo, de profissão, de condição econômica ou de idade, entre 
outras; o que não se admite é que o parâmetro diferenciador seja arbitrário 
e desprovido de razoabilidade, ou deixe de atender a alguma relevante 
razão de interesse público. Em suma, o princípio da igualdade não veda o 
tratamento discriminatório entre indivíduos, quando há razoabilidade para a 
discriminação. (ALEXANDRINO, 2010, pág. 47). 
 
 

Já a igualdade material teve maior enfoque e, portanto, maior 

desenvolvimento quando se percebeu que a mera igualdade formal não sanaria as 

desigualdades que acometem a sociedade, tendo em vista as particularidades de 

cada pessoa e de cada caso concreto. 

Por igualdade material pode-se entender como a concessão de 

tratamento isonômico e a equiparação entre os indivíduos da sociedade de acordo 

com cada situação fática. Tal conduta sai do âmbito da formalidade, para adentrar à 

prática. 

Aristóteles, sintetizando tão bem o que hoje muitos autores entendem por 

“justiça”, já dizia que “deve-se tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de 

maneira desigual” e é buscando a efetivação desse preceito (igualdade material) que 

o poder judiciário muitas vezes confere tratamento „igual aos iguais‟, mesmo quando 

tal conduta não é encontrada na lei. 

No caso da concessão do adicional de 25% às pessoas inválidas que 

comprovem necessitar da ajuda permanente de terceiros, observamos que a 

igualdade formal não foi estabelecida, pois, de acordo com a lei, apenas quem se 

aposenta por invalidez pode gozar desse benefício, mas, se levarmos em 

consideração as particularidades fáticas de cada caso concreto (dos inválidos que 

se encontram nas mesmas condições, com exceção do modo como adquiriram a 

aposentadoria) verificaremos que existe aí uma igualdade material e que esta 

justifica a extensão do referido benefícios a todos os aposentados, 

independentemente da modalidade. 
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2.3.6 Princípio da Dignidade Humana 

 

Juntamente com a Constituição Federal de 1988 surge expressamente, 

como um dos institutos fundamentadores da República e do Estado Democrático de 

Direito, o princípio da dignidade humana (Art. 1º, inc. III). 

Para Kant, a dignidade é atributo dos seres racionais, pertencendo não à 

coletividade nem ao indivíduo, mas à espécie humana. Tal atributo, conforme os 

pensamentos kantianos, se encontra acima de qualquer preço e faz com que o 

indivíduo atinja um patamar no qual não possa ser valorado, pois é superior a 

qualquer comparação monetária que venha a sofrer.  

Nesse sentido aduz Kant que: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisas tem um preço, pode por-se em vez dela qualquer outra como 
equivalente, mas quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto 
não permite equivalente, então tem ela dignidade [...]. Esta apreciação dá 
pois a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e 
põe-na infinitamente acima de todo preço (2005, p.77, apud CASSIANO, 
2009, p.3). 
 
 

A dignidade humana, por ser fundamento do ordenamento jurídico 

brasileiro e por ser uma qualidade inerente ao gênero humano a qual não se pode 

substituir, orienta a todos os demais princípios, normas e regras estabelecidos, 

sejam elas constitucionais ou não. 

Ingo Wolfgang Sarlet aduz que: 

 

A dignidade da pessoa humana, na condição de valor fundamental atrai o 
conteúdo de todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe o 
reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as 
dimensões. Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos 
fundamentais que lhes são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe 
a própria dignidade (SARLET, 2008, p.88). 
 
 

A dignidade humana é um princípio que orientará a elaboração e a 

aplicação de todos os demais princípios ou normas legais, o que significa dizer que 

a lei deve prezar pela dignidade humana, mas, caso não o faça, o aplicador da lei 

deverá fazer com que ela prevaleça, independentemente de qualquer outro requisito. 

A busca pela efetivação e pela proteção da dignidade humana faz com 

que haja menos desrespeito ao gênero humano, seja em relação à condição 
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econômica, física, intelectual, moral, bem como em relação às frequentes 

atrocidades que acometem a modernidade, como guerras e torturas. 

José Afonso da Silva preleciona que a dignidade humana perpassa por 

diversos ramos do direito, sendo eles, a exemplo, a ordem econômica e social, 

desenvolvendo papel fundamental em ambos: 

 

a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos existência digna 
(art. 170), a ordem social visará a realização da justiça social (art. 193), a 
educação o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da 
cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados formais, mas como 
indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana. 
(SILVA, 2015, p.137). 
 
 

O princípio da dignidade humana possui, em alguns aspectos, ampla 

similaridade com o princípio da igualdade, sendo ambos fundamentais para a busca 

pela justiça e pela promoção de um tratamento isonômico e que proporcione a todos 

uma vida digna, conforme salienta Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

 (...) não sendo por outro motivo que a Declaração Universal da ONU 
consagrou que todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos. 
Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da 
pessoa humana a garantia da isonomia de todos os seres humanos, que, 
portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório e 
arbitrário, razão pela qual não podem ser toleradas a escravidão, a 
discriminação racial, perseguições por motivo de religião, sexo, enfim, toda 
e qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla dimensão formal e 
material (SARLET, 2008, p. 104). 
 
 

Pelo exposto, percebe-se que ao se fazer restrições no que concerne à 

concessão do adicional de 25% de acordo com o tipo de aposentadoria pleiteado, 

concedendo para alguns, mas negando para outros que se encontram na mesma 

situação fática, há um grande desrespeito ao princípio da dignidade humana, pois o 

referido adicional, em tese, serve para proporcionar ao inválido uma melhor 

qualidade de vida e minimizar o sofrimento que a ele acomete, zelando assim pela 

dignidade humana. 
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3  DA CONCEITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA E INVALIDEZ E DOS BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

 

Há certa confusão acerca da conceituação de deficiência e invalidez, pois 

tratam-se de conceitos vagos em certa medida, haja vista que um indivíduo com 

determinada deficiência pode demonstrar sintomas ou ter sua vida afetada de 

maneira diversa de outro indivíduo com o mesmo problema, demostrando-se assim 

a necessidade de avaliação de cada caso concreto para concluir sobre a 

necessidade da concessão de um benefício ou não. 

Além disso, a análise das espécies de aposentadoria (por idade, por 

invalidez, por tempo de contribuição e especial) se faz necessária para que se 

constate a natureza jurídica desse benefício e a existência ou não de fatores de 

discrimen que justifiquem a concessão do adicional de 25% apenas para a 

aposentadoria por invalidez. 

 

3.1 O adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº8.213/91 para os 

aposentados que comprovem necessitar do auxílio permanente de terceiros 

 

O adicional de 25%, previsto na legislação previdenciária apenas para os 

aposentados por invalidez4, foi instituído com o objetivo de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida àqueles que não conseguem mais exercer suas atividades diárias 

sozinhos e que, consequentemente, necessitam do auxílio de uma terceira pessoa, 

tendo geralmente além desse custo extra, despesas outras com equipamentos, 

tratamentos, e medicamentos, sendo o adicional um fonte a mais para o custeio do 

pagamento dos fatores supracitados. 

O adicional, portanto, funciona como um elemento capaz de amenizar 

algumas dificuldades enfrentadas pelas pessoas acometidas pela „grande invalidez‟, 

estimulando-as ou dando-lhe condições de participar mais efetivamente da 

sociedade e fazendo com que elas desenvolvam um sentimento de amparo social. 

Entende-se por “atividades diárias” aquelas tidas como atividades 

básicas, as quais todo indivíduo (baseando-se pelo homem médio) consegue fazer 
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sem necessitar do auxílio permanente de terceiros, por exemplo, as atividades de 

higienização, de deslocamento e de mobilidade para vestir-se, sendo, por esses 

fatores, o referido adicional denominado de adicional de „grande invalidez‟.  

Ressalta-se que casos há em que o inválido ainda consegue exercer 

sozinho as atividades básicas, embora com dificuldade, porém, em casos de „grande 

invalidez‟, infelizmente, os acometidos por ela foram tolhidos dessa capacidade, 

necessitando, portanto, de auxílio de terceiros. 

Por necessitarem desse auxílio permanente, muitas vezes os familiares 

dessas pessoas deixam de trabalhar para cuidar do ente adoecido, prejudicando 

assim o sustento do lar ou então pagam uma terceira pessoa, situações que 

poderiam gerar um déficit na renda disponível para as demais necessidades do 

doente, como equipamentos e remédios. 

Por se ter dificuldade de identificar ou estabelecer um rol das doenças ou 

moléstias consideradas geradoras da „grande invalidez‟, o Decreto nº 3.048/99, em 

seu artigo 45 estabeleceu que “o valor da aposentadoria por invalidez do segurado 

que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de vinte e 

cinco por cento, observada a relação constante do Anexo I”5. 

Há na doutrina polêmica acerca de ser esse rol taxativo ou não. Contudo, 

para a parte majoritária, o legislador quis apenas exemplificar as situações em que 

se poderia conceder o referido adicional, sendo função do médico-perito identificar a 

grande invalidez.  

Nesse sentido, João Ernesto Aragonés Vianna aduz que “os casos 

tipificados no regulamento não poderiam ser exaustivos, pois a grande invalidez 

depende de análise do caso concreto; entretanto, pelo disposto no item 9, vê-se que 

sua intenção não era mesmo limitar àqueles.”6 

                                                                                                                                        
4
 Art. 45, da lei nº 8.213/91: O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 
5
  1 - Cegueira total; 2 - Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta; 3 - Paralisia dos dois 

membros superiores ou inferiores; 4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 
prótese for impossível; 5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; 
6 - Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível; 7 - Alteração das 
faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; 8 - Doença que exija 
permanência contínua no leito e 9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 
6
 VIANNA, João Ernesto Aragonés, Curso de Direito Previdenciário, 6ª edição, São Paulo, Ed. Atlas, 

2013. 
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Entretanto, este não tem sido o entendimento do INSS, que somente 

concede o referido adicional se a doença ou incapacidade do indivíduo estiver 

presente no rol do anexo do Decreto nº 3.048/99. 

Conforme já citado, o adicional de 25% deve ser concedido aos 

aposentados por invalidez que comprovem necessitar do auxílio permanente de 

terceiros. No entanto, há ampla discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de um 

suposto equívoco do legislador ao restringi-la apenas a essa modalidade de 

aposentadoria, questionamento que será melhor desenvolvido no capítulo terceiro. 

A título de exemplo, no âmbito judicial há decisões pautadas em preceitos 

constitucionais e infraconstitucionais favoráveis à extensão do adicional para outras 

modalidades de aposentadoria (ao contrário da legislação), conforme verificado 

abaixo: 

 

PREVIDENCIÁRIO. ART. 45 DA LEI DE BENEFÍCIOS. ACRÉSCIMO DE 
25% INDEPENDENTEMENTE DA ESPÉCIE DE APOSENTADORIA. 
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. 
NATUREZA ASSISTENCIAL DO ADICIONAL. CARÁTER PROTETIVO DA 
NORMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. DESCOMPASSO DA LEI COM A REALIDADE 
SOCIAL. 1. A possibilidade de acréscimo de 25% ao valor percebido pelo 
segurado, em caso de este necessitar de assistência permanente de outra 
pessoa, é prevista regularmente para beneficiários da aposentadoria por 
invalidez, podendo ser estendida aos demais casos de aposentadoria em 
face do princípio da isonomia. 2. A doença, quando exige apoio permanente 
de cuidador ao aposentado, merece igual tratamento da lei a fim de conferir 
o mínimo de dignidade humana e sobrevivência, segundo preceitua o art. 
201, inciso I, da Constituição Federal. 3. A aplicação restrita do art. 45 da 
Lei nº. 8.213/1991 acarreta violação ao princípio da isonomia e, por 
conseguinte, à dignidade da pessoa humana, por tratar iguais de maneira 
desigual [...]. (AC n° 0017373-51.2012.404.9999/RS, TRF-4, Des. Rogério 
Favreto, jul. 27/08/2013).  
 

 
Observa-se que o adicional de 25% encontra guarida no inciso I do artigo 

201 da Constituição Federal, bem como nos princípios da dignidade humana e da 

proteção das pessoas com deficiência7, ofertando aos inválidos condições de suprir 

suas necessidades básicas. Ressalta-se o caráter assistencialista dessa prestação 

                                            
7
 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e 

de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;  
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(embora as aposentadorias sejam pagas pela previdência social, o adicional em 

comento é pago pela assistência social), pois, conforme estudado no tópico 2.3 

desse trabalho, constatamos que a assistência, ramo da seguridade social, deve ser 

prestada a todos independentemente de contribuição, fator que enfraquece o 

argumento da necessidade de criação de fonte de custeio para que essa modalidade 

possa ser extensível às demais categorias de aposentadoria, inclusive, não há fonte 

de custeio para a concessão do adicional aos aposentados por invalidez. 

Embora se critique a inserção de um instituto de natureza assistencial em 

uma lei precipuamente previdenciária (a previsão do adicional de 25% no artigo 45 

da Lei nº 8.213/91), há que ponderar-se o descuido do legislador de sequer prezar 

pela isonomia entre os contribuintes ao prever o adicional apenas para alguns, o que  

torna o questionamento acerca de uma política assistencial prevista em uma lei 

previdenciária, irrelevante, pois o INSS ou o poder judiciário não levantam esse 

questionamento ao conceder o referido adicional aos aposentados por invalidez, não 

sendo razoável que o faça ao conceder aos demais, caso contrário, haveria enorme 

afronta à  igualdade material. 

 

3.2 Conceituação de invalidez e suas divergências com a deficiência e a 

incapacidade 

 

Para que possamos compreender a aposentadoria por invalidez, é 

necessário que estabeleçamos o que se entende por deficiência e o que se 

entende por incapacidade e por invalidez, pois, assim será possível diferenciar 

quando será caso de concessão de benefício de prestação continuada ou de 

concessão de aposentadoria por invalidez (além da existência de outros fatores, 

como a contribuição). 

Embora parte da doutrina acredite não haver diferenças substanciais 

entre os dois institutos aqui tratados, há quem estabeleça critérios e conceitos 

diferenciadores para ambos, inclusive desenvolvidos por organizações 

internacionais. 

No ano de 1975, uma Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas aprovou a Declaração dos Direitos dos Deficientes, que, dentre outros 
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conteúdos, trouxe consigo um conceito de „deficiente‟, pois, até então, uma pessoa 

assim era denominada e vista pela sociedade como inferior e problemática. 

De acordo com o que foi preconizado nessa Declaração, „deficiente‟ era: 

 

(...) toda pessoa em estado de incapacidade de prover por si mesma, no 
todo ou em parte, as necessidades de uma vida pessoal ou social normal, 
em consequência de uma deficiência congênita ou não de suas faculdades 
físicas ou mentais. (Artigo 1º, resolução 3447). 
 
 

Contudo, ressalta-se que, mesmo com o estabelecimento desse 

conceito, ainda se estava longe de sanar o referido preconceito sofrido pelos 

deficientes, bem como longe de se efetivar políticas públicas voltadas para a 

inserção dos mesmos na sociedade. 

Saindo da esfera social e adentrando na esfera médica, em 1980 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), conceituou deficiência como “qualquer 

perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica”. 

A referida matéria carecia de uma legislação interna que tratasse de suas 

peculiaridades, sendo assim, na década de 90, foi editado no Brasil o Decreto de 

número 3.298/99 (regulamenta a Lei nº 7.853/89, que versa sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), que trouxe em seu 

artigo 3º uma distinção terminológica entre deficiência, deficiência permanente e 

incapacidade8. 

Observa-se que a diferença entre a deficiência e a deficiência 

permanente é a improbabilidade que esta tem de modificar-se e permitir que o 

indivíduo portador restaure suas habilidades anteriores, mesmo que parcialmente, 

ou seja, mostra-se como a estagnação ou estabilização da condição que ora 

acomete o indivíduo, enquanto aquela se caracteriza por uma incapacidade para o 

                                            
8
 I – deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 
 II – deficiência permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos; e 
 III – incapacidade que é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 



35 

 

exercício de atividade(s), contudo dentro da normalidade ou do padrão estabelecido 

para o ser humano.  

Para o Decreto nº 6.214/2007, que regulamenta a Lei Orgânica da 

Assistência Social, a pessoa portadora de deficiência é aquela que frequentemente 

não participa de maneira efetiva da sociedade por estar em condições desiguais em 

relação ao restante da população em virtude do acometimento de anormalidades 

(físicas, mentais, intelectuais e/ou sensoriais) que a incapacite para a „vida 

independente e para o trabalho‟, o que poderia ensejar no recebimento de um 

benefício de prestação continuada (popularmente chamado de LOAS) e não de uma 

aposentadoria por invalidez. 

Já no que tange à incapacidade, de acordo com o Decreto nº 3.298/99, 

essa seria uma deficiência mais severa, por assim dizer, pois, em virtude da 

“anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica”, o 

indivíduo portador dela necessitará do auxílio de equipamentos ou de meios para 

adaptar-se ao ambiente em que vive e comunicar-se de maneira satisfatória com o 

mesmo.  

Em outras palavras, a incapacidade teria relação com a aptidão que o 

indivíduo tem ou não para superar as barreiras proporcionadas pelo meio em que 

vive, sendo a deficiência inerente às anormalidades no corpo, enquanto a 

incapacidade seria inerente às consequências da deficiência em relação ao meio, 

refletindo no rendimento funcional9. 

    A invalidez, mais severa e às vezes de difícil constatação (como as que 

envolvem alguns transtornos mentais), encontra respaldo na Lei nº 8.213/91, que 

trata de aposentadoria por invalidez e de onde se permite a conclusão de que, para 

considerarmos alguém inválido, faz-se necessária a verificação de dois 

pressupostos básicos, sendo eles a incapacidade e a insuscetibilidade de 

recuperação, conforme preconizado em seu artigo 42, sendo ambos constatados por 

meio de exame médico-pericial. 

                                            
9
 FARIAS, Norma. BUCHALLA, Cassia Maria. A classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde da organização mundial da saúde: conceitos, usos e perspectivas. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000200011>. Acesso 
em 21 de set. 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2005000200011
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A incapacidade a que se refere o artigo 42 deve ser „total e definitiva para 

o trabalho‟10 (Art. 43, § 1º), compreendida como a ausência de condições sejam elas 

físicas, psíquicas ou outras, que permitam ao indivíduo exercer atividades contínuas 

que garantam o seu sustento. 

O segundo pressuposto básico, a insuscetibilidade de recuperação, 

ocorre quando aquela condição que acomete o indivíduo estagnou-se ou estabilizou-

se de uma maneira a não permitir a evolução benéfica do quadro de saúde do 

mesmo, impossibilitando a volta de suas habilidades funcionais, mesmo após 

tratamentos de reabilitação. 

O legislador, ao vincular a constatação da invalidez unicamente ao exame 

médico-pericial, possibilitou a disseminação do entendimento de que apenas fatores 

e condições clínicas de saúde deveriam ser levados em consideração para a 

configuração da invalidez.  

No entanto, o atual entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio tem 

defendido a necessidade de uma análise biopsicossocial quando da constatação da  

invalidez.  

Sendo assim, além de fatores médicos, seriam considerados fatores 

outros, como a idade, o grau de instrução e a possibilidade de reinserção no 

mercado de trabalho, por exemplo. 

Em consonância com os fatos supracitados, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª região, no processo APELREEX 232197820144049999 RS 0023219-

78.2014.404.9999, em decisão publicada dia 21/01/2016, defendeu que: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES 

PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. 

1. A circunstância de ter o laudo pericial registrado a possibilidade, em tese, 

de serem desempenhadas pelo segurado funções laborativas que não 

exijam esforço físico continuado não constitui óbice ao reconhecimento do 

                                            
10

 Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 
paga enquanto permanecer nesta condição. 
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, 
às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 
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direito ao benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas 

condições pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a 

formação acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de 

reabilitação para atividades que dispensem o uso de força física, como as 

de natureza burocrática. 
 

                     Além dos tribunais brasileiros, a Turma Nacional de Uniformização 

também se posicionou a favor de uma compreensão extensiva do termo 

„incapacidade‟, através da súmula 47 que afirma “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho o juiz deve analisar as condições pessoais e 

sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez” (TNU, 2012). 

Assim sendo, a incapacidade a que se refere o artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, para ser constatada, precisa passar por uma análise médica e social, 

chamada de „biopsicossocial‟, o que levaria esse preceito a ter maior proximidade 

com fins a que é destinado, bem como com fins e princípios da seguridade social. 

 

3.2.1 Da relativização das situações previstas no Anexo I do Decreto nº 

3.048/99 consideradas como causadoras de invalidez e ensejadoras do 

adicional de 25% 

 

No anexo I do Decreto nº 3.048/99 há um rol (considerado pela maioria da 

doutrina como exemplificativo) de situações consideradas como ensejadoras do 

adicional de 25%. No entanto, tais situações devem ser relativizadas e a concessão 

do adicional deve ser vinculada à comprovação fática da incapacidade, constatada 

através de perícia médica ou biopsicossocial.  

Não se deve negar ao aposentado um direito seu, porém também não se 

deve onerar os cofres públicos com o pagamento de benefícios indevidos que 

retirariam do homem as capacidades e as oportunidades que lhe são dadas para 

dignificar-se e exercer atividades laborais que lhe fariam crescer e sentir satisfação 

em desenvolver um trabalho benéfico para si e para a sociedade.  

É importante que seja dada relevância às condições psíquicas dos 

portadores de deficiência e, sem dúvidas, o trabalho é fonte de ocupação, de contato 

com a sociedade, de aprendizado e faz com que as adversidades enfrentadas pelos 

portadores de deficiência sejam amenizadas com o exercício do labor. 

http://www.jusbrasil.com.br/login?next=http%3A%2F%2Ftrf-4.jusbrasil.com.br%2Fjurisprudencia%2F299139649%2Fapelacao-reexame-necessario-apelreex-232197820144049999-rs-0023219-7820144049999
http://www.jusbrasil.com.br/login?next=http%3A%2F%2Ftrf-4.jusbrasil.com.br%2Fjurisprudencia%2F299139649%2Fapelacao-reexame-necessario-apelreex-232197820144049999-rs-0023219-7820144049999
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Ressalta-se que o próprio legislador teve a intenção de conferir caráter 

exemplificativo ao rol, pois no tópico 9 (nove) o mesmo instituiu a “incapacidade 

permanente para as atividades da vida diária” como também ensejadora do adicional 

de 25%. Tal terminação é considerada, inclusive, de certa forma vaga, ficando a 

critério do perito a constatação técnica e a verificação do grau de incapacidade. 

A perícia médica para os casos de adicional de 25% devem 

responsabilizar-se pela relativização acima citada, pois casos há em que a perda de 

membros ou a cegueira total não incapacitam para a vida laboral nem para as o 

exercício das atividades diárias, por exemplo. 

 

3.3 Benefícios previdenciários 

 

A previdência social, conforme já exposto, tem caráter contributivo e 

filiação obrigatória, o que significa dizer que todos os trabalhadores devem filiar-se 

a ela e devem contribuir para tornarem-se segurados em situações adversas, 

existindo, inclusive, casos em que seus dependentes é que se tornarão os 

beneficiários. 

Os benefícios previdenciários fazem parte das prestações 

previdenciárias que se subdividem também em serviços. Contudo, os primeiros são 

ofertados em forma de auxílio pecuniário, enquanto os últimos de manifestam de 

uma maneira não relacionada à pecúnia. 

Há dez benefícios disponibilizados pela previdência social, oito deles 

destinados diretamente aos contribuintes e dois destinados aos seus dependentes, 

sendo eles o Auxílio-Reclusão e a Pensão por Morte. Dentre os oito benefícios 

direcionados aos contribuintes, daremos enfoque às modalidades de 

aposentadoria. 

Os requisitos para a concessão das aposentadorias, bem como boa 

parte das informações pertinentes a elas encontram-se presentes na Lei nº 

8.213/91, que serão abaixo desenvolvidos. 
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3.3.1. Aposentadoria por invalidez 

 

A aposentadoria por invalidez (Arts. 42 a 47 da Lei nº 8.213/91), em 

virtude do princípio da contributividade, para ser concedida exige que o pretenso 

beneficiário seja segurado pela previdência social (tenha contribuído por um período 

mínimo chamado de carência) ou esteja em período de graça. Para tanto, o mesmo 

deve ter realizado o pagamento, no caso, de no mínimo doze mensalidades, com 

exceção das aposentadorias por invalidez em virtude de acidentes ou doenças 

graves manifestas após a filiação e listadas no artigo 67 da instrução normativa 

número 20/2007 do INSS11, situações em que a carência é dispensada, bastando a 

configuração da filiação anterior. 

Essa espécie de aposentadoria foi inserida na Lei nº 8.213/91 com o 

intuito de conferir proteção social àqueles que repentinamente se vejam 

impossibilitados de maneira irreversível ou permanente de proverem a própria 

subsistência. Tal instituto está em completa consonância com os preceitos 

constitucionais e com a tutela dos direitos sociais. 

Conforme tópico 3.2, a invalidez deve ser constatada por perícia médica 

(realizada por perito do INSS ou perito indicado pelo Judiciário), na qual fique 

caracterizada a incapacidade laboral do indivíduo e a improbabilidade de 

recuperação ou de reabilitação. Ressalta-se que a perícia a ser efetuada, de acordo 

com a doutrina e a jurisprudência, é a „biopsicossocial‟, tornando os aspectos 

pessoais e sociais do periciado relevante para o deslinde do caso. 

Primando pela saúde financeira da previdência social, que carece de 

contribuições para manter-se superavitária, bem como pelo estímulo à boa-fé do 

contribuinte, o legislador elaborou o parágrafo segundo do artigo 42, excluindo das 

                                            

11
 “Art. 67. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: [...] III – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, inclusive decorrente do 
trabalho, bem como nos casos em que o segurado, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma 
das doenças ou afecções relacionadas abaixo: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 
mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia 
grave; h) doença de Parkinson; i) espondiloartrose anquilosante; j) nefropatia grave; l)  estado 
avançado da doença de Paget (osteíte deformante); m) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-
AIDS; n) contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada; ou o) 
hepatopatia grave.”

11 
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hipóteses de aposentadoria por invalidez a doença ou lesão existente à época da 

filiação ao Regime Geral, “salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão” (BRASIL, 1991), evitando, 

assim, que pessoas se filiem à previdência após o descobrimento de doenças 

graves ou após tornarem-se inválidas meramente com intuito de usufruir dos 

benefícios previdenciários sem terem efetivamente contribuído, o que a médio ou 

longo prazo poderia ocasionar um déficit nos cofres públicos. 

Mesmo com a referida previsão legal, casos de divergências de 

entendimentos ocorreram no poder judiciário no que tange à concessão do benefício 

nessas situações, para dirimir futuros conflitos, a TNU, no ano de 2012, sumulou o 

entendimento de que "não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por 

invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do 

segurado no Regime Geral de Previdência Social" (TNU, 2012).  

A aposentadoria por invalidez por muito tempo, principalmente entre a 

população com menor grau de instrução, era entendida como um benefício 

concedido de maneira perpétua ao beneficiário. Contudo, de acordo com a 

legislação vigente, essa prestação previdenciária deve passar por revisões 

periódicas a cada dois anos (sendo realizada outra perícia médica) com o fim de 

constatar se a incapacidade laboral ainda persiste, em caso negativo, o benefício 

será cancelado. 

Há ainda na legislação (Art. 45, da Lei nº 8.213/91) previsão de um 

acréscimo de 25% na aposentadoria em casos de grande invalidez, considerados 

pela doutrina casos em que se faz necessária a ajuda permanente de terceiros, 

conforme tópico 3.1. 

 

3.3.2 Aposentadoria por Idade 

 

Prevista nos artigos 48 a 51 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por 

idade, quando cumprida a carência exigida (180 contribuições mensais) deve ser 

concedida ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem e 60 (sessenta) anos, se for mulher. 

Há previsão no parágrafo primeiro do artigo 48 da redução em cinco 

anos da exigência de idade supracitada quando o segurado se tratar de 
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trabalhador rural, condição que deve ser comprovada por período igual, no mínimo, 

ao de carência. O legislador estipulou tal benesse em virtude das condições de 

vida e de trabalho a que ficaram sujeitos os rurais durante toda a vida.  

Tal benefício previdenciário fortalece ainda mais o entendimento da 

previdência social com características de seguro, pois, mais uma vez, se quis 

proteger a velhice e a redução da capacidade laborativa, fornecendo assim ao 

segurado meios de dar continuidade ao provimento de suas necessidades.  

Nesse mesmo sentido aduz Fábio Zambitte Ibrahim que “a 

aposentadoria por idade um dos benefícios previdenciários mais conhecido - visa a 

garantir a manutenção do segurado e de sua família quando a idade avançada não 

permita a continuidade laborativa”. 

Para a doutrina majoritária a perda da qualidade de segurado não reflete 

na concessão da aposentadoria por idade, embora haja controvérsia, pois o que se 

exige é o número mínimo de contribuições mensais, não influenciando, inclusive, 

se os pagamentos ocorreram de maneira alternada ou sucessiva. 

No que tange à concessão do adicional de 25%, a negativa de conceder-

lhe ao aposentado por idade, além de ocasionar a quebra da isonomia, acarreta no 

desrespeito à condição do idoso e de suas necessidades, constituindo, mais uma 

vez, um grande equívoco do legislador atribuir o referido benefício apenas aos 

aposentados por invalidez. 

3.3.3 Aposentadoria por tempo de contribuição 

A aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente chamada de 

aposentadoria por tempo de serviço, foi instituída pela Emenda Constitucional de 

número 20/98.  

Mesmo presumindo-se que do serviço haveria contribuição, às vezes não 

era isso o que acontecia, ocasionando confusões doutrinárias acerca da 

terminologia empregada à aposentadoria em foco. Sendo assim, acreditava-se ser 

mais lógico o emprego da expressão “aposentadoria por tempo de contribuição”, até 

mesmo por estar em consonância com o princípio previdenciário da contributividade. 

Embora a modificação terminológica tenha ocorrido no âmbito 

constitucional, não se pode concluir o mesmo no âmbito infraconstitucional, tendo 

em vista que na subseção III, da seção V da Lei nº 8.213/91 ainda encontramos a 
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expressão “aposentadoria por tempo de serviço”; para a modificação efetivar-se, faz-

se necessária a edição de lei específica, o que ainda não ocorreu. 

Por ter a previdência social caráter securitário, há uma expressiva parcela 

da doutrina que defende a exclusão ou extinção desse benefício, pois “não há risco 

social sendo protegido”12, nem há “presunção de incapacidade para o trabalho” ao 

atingir-se as contribuições necessárias, funcionando esse benefício, portanto, como 

uma espécie de poupança, o que diverge em partes dos principais fins 

previdenciários, além de empregar-se apenas ou em grande parte às pessoas que já 

possuem boas condições financeiras, sendo, inclusive, este um dos argumentos que 

poderiam ser utilizados em desfavor da concessão do adicional de 25% para esta 

modalidade de aposentadoria.   

Conforme artigo 56 do Regulamento da Previdência Social (RPS – 

Decreto nº 3.048/99) a aposentadoria por tempo de contribuição deve ser concedida 

aos homens que contribuíram durante 35 (trinta e cinco anos) e às mulheres que 

contribuíram por 30 (trinta) anos, sem exigências quanto à idade mínima, embora 

não haja impedimentos para tal, sendo assim, o legislador ordinário, visando o 

equilíbrio financeiro da previdência social, poderia estabelecer com um dos 

requisitos da concessão desse benefício, uma idade mínima.  

No entanto, para os professores que comprovem exercício do magistério 

no ensino infantil, fundamental e médio esse tempo é reduzido em cinco anos, 

precisando, portanto, os homens comprovarem 30 (trinta) anos de atividades e as 

mulheres 25 (vinte e cinco) anos. 

Como nos demais benefícios, para a aposentadoria por tempo de 

contribuição também é exigido um período de carência, ou seja, um número mínimo 

de contribuições para que o possível beneficiário possa fazer jus a determinada 

prestação que, no caso, é de 180 contribuições. 

De acordo com o artigo 59 do RPS considera-se: 

 
tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, desde o início até a 
data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela 
previdência social, descontados os períodos legalmente estabelecidos como 

                                            
12

 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário/ Fábio Zambitte lbrahim. - 20. ed. – Rio 
de Janeiro: Impetus, 2015. 
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de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de 
desligamento da atividade. 
 

 

Considera-se também tempo de contribuição outros períodos pagos e 

elencados no artigo 60 do decreto supracitado, dentre eles aquele de recebimento 

de “auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade” (art. 

60, inciso III, Decreto 3.048/99) e “o período de licença remunerada”, desde que 

tenha havido desconto de contribuições (art. 60, inciso XIII, Decreto 3.048/99). 

O tempo de contribuição já computado para a concessão de outra 

aposentadoria do Regime Geral ou para outro tipo de regime de previdência social, 

como o regime próprio dos servidores públicos, não poderá ser computado 

novamente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 

Grande insatisfação é gerada nos beneficiários dessa aposentadoria pelo 

fato de o salário a ser recebido ser de 100% do salário de benefício (resultante da 

média das 80% maiores contribuições), com a incidência, contudo, do fator 

previdenciário, que termina por reduzir consideravelmente o valor a ser percebido. 

Sendo assim, foi instituída a regra 85 (para mulheres)/95 (para homens), 

na qual o somatório da idade e do tempo de contribuição do pretenso beneficiário 

tenha que totalizar 85 pontos para as mulher e 95 pontos para os homens (desde 

que o tempo de contribuição mínimo seja de 30 e 35 anos, respectivamente), não 

incidindo nesses casos o fator previdenciário e havendo o acréscimo de um ponto 

até o ano de 2022, em que se totalizaria 90/100 pontos, funcionando a regra 85/95 

como uma espécie de transição. 

Ressalta-se que a referida regra é opcional e não exclui a anterior, 

ficando a critério do beneficiário a escolha da norma a ser utilizada. 

No que tange ao adicional de 25% para essa espécie de aposentadoria, 

na legislação vigente, bem como no entendimento do INSS não é cabível sua 

incidência, utilizando-se como argumento fundamentador “a vontade do legislador de 

conceder esse aumento apenas aos aposentados por invalidez”, desrespeitando, 

assim, diversos preceitos da proteção social, tese que será melhor desenvolvida no 

capítulo terceiro. 
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3.3.4 Aposentadoria Especial 

 

Assim como na aposentadoria do trabalhador rural, na aposentadoria 

especial (previstas nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91) o legislador quis conferir 

proteção aos trabalhadores que tenham contato frequente com fatores de risco para 

a sua saúde, reduzindo assim as chances de contaminações por metais pesados, de 

contágio de doenças ou de acidentes. A condição de insalubridade/periculosidade 

deverá ser comprovada durante todo o período equivalente ao exigido para a 

concessão do benefício. Ressalta-se ainda que a exposição ao agente nocivo tem 

que ser não ocasional e não intermitente. 

O tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial varia entre 

15 (quinze), 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos, a depender do agente nocivo a que 

o segurado fica exposto. A comprovação das condições de trabalho deve ocorrer 

através de algumas documentações, expostas no artigo 254, parágrafo 1º, IN 

45/2010 do INSS)13, sendo a principal delas o Perfil Profissiográfico Previdenciário 

(PPP). 

Até o ano de 2003 a elaboração do PPP pela empresa não era 

obrigatória. No entanto, a partir de 2004, a empresa passou a ter obrigação de 

elaborar, de maneira individualizada para cada empregado, a referida documentação 

e a guardá-la na empresa ou em entidade equiparada a ela. 

Ao contrário das demais aposentadorias que apresentam redução de 

anos trabalhados para sua concessão, como a aposentadoria do rural e dos 

professores, que basta a comprovação do labor em atividade rural ou em 

magistério, respectivamente, na aposentadoria especial faz-se necessária a 

comprovação de exposição não eventual e não intermitente aos agentes nocivos. 

Além disso, diferentemente da aposentadoria por idade, não há 

exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial, bastando 

o cumprimento da carência exigida. 

                                            
13 1 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; lI - Programa de Gerenciamento de 

Riscos - PGR; IlI - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT; IV - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; V - Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT; VI - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. 
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Assim sendo, percebe-se que não há diferenciação entre essa 

modalidade de aposentadoria e a aposentadoria por invalidez apta a ocasionar ou 

justificar a não concessão do adicional de 25% para os aposentados especiais, 

tendo em vista que objetiva-se a proteção do inválido e não somente a do 

aposentado por invalidez. 

 

3.4. Há diferenciação suficiente que permita o tratamento desigual? 

 

Nos tópicos anteriores foi exposto o equívoco do legislador ao estipular a 

concessão do adicional de 25% às pessoas que comprovem necessitar do auxílio 

permanente de terceiros apenas aos aposentados por invalidez. Tratou-se um 

equívoco, pois não há diferenciação na condição física, mental, financeira ou fática 

que justifique o tratamento desigual. 

O intuito do legislador ao estabelecer o referido adicional era proporcionar 

melhores condições de vida e mais dignidade humana àqueles que já se encontram 

tão sofridos e tão discriminados em virtude do acometimento de uma doença ou 

deficiência que de repente lhe tira muitas habilidades, sonhos, perspectivas e a força 

de vontade de lutar pela readaptação ao novo estilo de vida. 

Observa-se que a igualdade material entre os inválidos existe, havendo 

diferenciação entre ambos apenas no que tange aos critérios objetivos ou legais. 

Critérios esses que não deveriam existir, tendo em vista que não há um fator de 

discrímen plausível que o justifique. 

Inclusive, embora o questionamento que será trazido não envolva a fonte 

de custeio nem a natureza assistencialista ou não do referido adicional, ressalta-se 

que o aposentado por tempo de contribuição, por exemplo, contribuiu para a 

previdência social durante longos trinta ou trinta e cinco anos, a depender do caso, 

enquanto o aposentado por invalidez em consequência de acidente muitas vezes 

não realizou sequer doze contribuições, configurando grande injustiça para com os 

demais aposentados. 
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3.5 O impacto econômico ocasionado pela extensão do adicional de 25% aos 

demais aposentados do RGPS 

 

Atualmente muito se fala acerca de crise econômica e da busca 

incessante do governo de “cortar” gastos e despesas para tentar reerguer a 

economia brasileira. 

É fato que a extensão do adicional de 25% aos aposentados por tempo 

de contribuição que comprovem necessitar do auxílio permanente de terceiros traria 

impactos para a economia estatal, principalmente por se tratar de um benefício 

assistencial sem fonte de custeio. 

Contudo, fatores econômicos não podem se sobrepor à proteção 

constitucional das pessoas com deficiência, bem como à isonomia e à dignidade 

humana, assim como não se sobrepôs quando da concessão da aposentadoria 

rural, considerada por muitos como benefício parcialmente assistencial, por não 

exigir o mesmo período de contribuição exigido para os aposentados urbanos, por 

exemplo. 

O Ministério Público Federal, no ano de 2014, impetrou uma ação civil 

pública (processo número: 5016675-53.2014.404.7100/RS) em desfavor do INSS, 

postulando a condenação do mesmo ao pagamento do „adicional de que trata o 

artigo 45 da Lei nº 8.213/91 a todos os aposentados e pensionistas que necessitem 

da assistência permanente de outra pessoa‟.  

Como um dos argumentos de defesa, o INSS sustentou que a referida 

extensão causaria grandes impactos à saúde financeira da previdência, pois poderia 

ocasionar o pagamento aos segurados de mais de R$ 4 bilhões por mês, uma 

enorme quantia, tendo em vista não haver fonte de custeio para tal. 

Ressalta-se que esse valor estipulado pelo INSS foi no ano de 2014, 

quando o salário mínimo ainda era de R$ 724,00, o número de pretensos 

beneficiários sem dúvida era menor do que neste ano e a expectativa de vida dos 

brasileiros, embora a diferença seja pouca, era menor do que no ano de 2016, ou 

seja, tais fatores nos permitem concluir que o impacto seria ainda maior do que de 

R$ 4 bilhões mensais. 
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4   ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO 

DO ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 

45 DA LEI Nº 8.213/91 ÀS DEMAIS MODALIDADES DE APOSENTADORIA 

 

O legislador de 1991 instituiu um adicional de 25% no valor da 

aposentadoria (mesmo que ultrapasse o teto permitido) paga aos beneficiários da 

aposentadoria por invalidez que comprovem através de perícia médica necessitar do 

auxílio permanente de terceiros para executar atividades diárias. 

Ocorre que o referido adicional, como já citado, foi conferido apenas aos 

aposentados por invalidez, o que se mostrou como um grande equívoco do 

legislador, pois assim resta configurado o desrespeito à isonomia entre os 

aposentados que se encontram na mesma situação fática, o desrespeito à dignidade 

humana, bem como desrespeito ao direito à saúde e à vida, preceitos protegidos 

pela constituição de 1988. 

Além disso, usando da analogia e da intepretação hermenêutica da 

norma, poderemos constatar que o legislador quis dar proteção ao inválido e não 

apenas ao aposentado por invalidez.  

Tendo em vista tal equívoco, as pessoas inválidas que se sentiam 

prejudicadas por tal dispositivo peticionaram ao Poder Judiciário, que começou a 

receber diversos pedidos de extensão do referido adicional às demais modalidades 

de aposentadoria e a posicionar-se muitas vezes diferentemente da legislação 

vigente, o que causou um impasse jurisprudencial acerca da questão. 

O INSS, por atuar no âmbito administrativo, segue prioritariamente a lei e 

consequentemente não tem concedido o referido adicional aos demais aposentados. 

No entanto, há entendimentos diversos, principalmente entre o Superior Tribunal de 

Justiça e a Turma Nacional de Uniformização (responsável pela uniformização da 

jurisprudência dos Juizados Especiais Federais), entendimentos que serão abaixo 

desenvolvidos, depois de construída uma linha cronológica acerca da questão, com 

os devidos argumentos que os motivam. 
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4.1 Entendimento de primeiro grau 

 

O poder judiciário brasileiro, baseado no livre convencimento motivado, 

possibilita que os juízes tenham posicionamentos diversos ao interpretar uma norma 

legal, bem como ao analisar um caso concreto. Em virtude disso, muitos 

magistrados têm entendimento díspare acerca da extensão do adicional de 25% às 

demais modalidades de aposentadoria, o que os tem feito negar o pleito com a 

justificativa de que o legislador quis concedê-lo apenas aos aposentados por 

invalidez, demonstrando uma visão altamente legalista e em desconformidade com 

os objetivos constitucionais e principiológicos do atual ordenamento pátrio, o que 

fazia muitas vezes com que suas decisões fossem reformadas pelas turmas 

recursais. 

No entanto, após amplo debate, grande parte das decisões proferidas 

defendiam e concediam a extensão do adicional de 25%. Porém, nem todas as 

decisões eram nesse sentido, ocasionando sentenças diversas para situações 

praticamente idênticas, desrespeitando, mais uma vez, o princípio da isonomia.  

Os juízes que negavam o pleito da extensão do adicional justificavam seu 

posicionamento, como já citado, em uma visão amplamente legalista, mas também 

negavam pelo fato de acreditarem que tal extensão prejudicaria a saúde financeira e 

atuarial da assistência, tendo em vista que o referido adicional de 25% não tem 

previsão de fonte de custeio.  

Ora, mas se não tem para os aposentados por invalidez, não faz sentido 

exigir-se para os demais aposentados, principalmente por se tratar de uma política 

assistencial. 

Já os magistrados que se posicionam a favor, argumentam que deve ser 

respeitado o princípio da igualdade, da dignidade humana, dentre outras diretrizes, 

além de acreditarem que, pela analogia e pela interpretação extensiva da norma, é 

possível concluir que o legislador quis dar proteção ao inválido e não somente ao 

aposentado por invalidez.  

Além disso, argumentam que no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 não há 

exigência de requisito temporal, ou seja, não há previsão do período em que o 

requerimento do adicional deve ser realizado, possibilitando assim que o mesmo 

seja feito após a concessão da aposentadoria. 
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Muitas decisões denegatórias do referido adicional têm sido reformadas 

pelas Turmas Recursais, a exemplo do processo de número 5009187-

89.2015.404.7204/SC, conforme abaixo exposto: 

Logo, seja em caso de aposentadoria por idade ou por tempo de 
contribuição, se restar comprovada a invalidez, bem como a necessidade de 
auxílio permanente de outra pessoa, se faz devido o adicional previsto no 
art. 45 da Lei nº 8.213/91. Assim, com a devida vênia ao entendimento do 
Juiz a quo pela improcedência do pedido, penso que deve ser concedido o 
acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por tempo de contribuição, 
desde a data do início da incapacidade, atestada pelo perito judicial 
(09/2015). [...] Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO”. (TRF 4ª, 2015). 

 

 Nas decisões proferidas no âmbito do primeiro grau há uma variedade de 

posicionamentos, muitos deles reformados ou unificados pelas Turmas Recursais e 

pela Turma Nacional de Uniformização, embora hoje se possa falar em uma parcela 

majoritária a favor da extensão do referido adicional. 

 

4.2 Entendimento dos Tribunais Regionais Federais 

 

Como resultado das decisões denegatórias de primeira instância, muitos 

recursos são recebidos pelas Turmas Recursais dos TRFs, que em sua maioria tem 

decidido pela extensão do adicional de 25% às demais modalidades de 

aposentadoria, baseando-se, para tanto, em argumentos concisos e de extrema 

lucidez e obediência aos preceitos do Estado Democrático de Direito, conforme 

APELREEX 5037917-05.2013.404.7100, D.E. 02/07/2015 (julgado em inteiro teor no 

Anexo A), abaixo exposto: 

 

PREVIDENCIÁRIO. ART. 45 DA LEI DE BENEFÍCIOS. ACRÉSCIMO DE 
25% INDEPENDENTEMENTE DA ESPÉCIE DE APOSENTADORIA. 
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. 
NATUREZA ASSISTENCIAL DO ADICIONAL. CARÁTER PROTETIVO DA 
NORMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. DESCOMPASSO DA LEI COM A REALIDADE 
SOCIAL. 1. A possibilidade de acréscimo de 25% ao valor percebido pelo 
segurado, em caso de este necessitar de assistência permanente de outra 
pessoa, é prevista regularmente para beneficiários da aposentadoria por 
invalidez, podendo ser estendida aos demais casos de aposentadoria em 
face do princípio da isonomia. 2. A doença, quando exige apoio permanente 
de cuidador ao aposentado, merece igual tratamento da lei a fim de conferir 
o mínimo de dignidade humana e sobrevivência, segundo preceitua o art. 
201, inciso I, da Constituição Federal. 3. A aplicação restrita do art. 45 da 



50 

 

Lei nº. 8.213/1991 acarreta violação ao princípio da isonomia e, por 
conseguinte, à dignidade da pessoa humana, por tratar iguais de maneira 
desigual, de modo a não garantir a determinados cidadãos as mesmas 
condições de prover suas necessidades básicas, em especial quando 
relacionadas à sobrevivência pelo auxílio de terceiros diante da situação de 
incapacidade física ou mental.[...] 
 
 

Além de defender a isonomia e a dignidade da pessoa humana, o TRF da 

4ª Região, observou que o fim a qual o artigo 45 da Lei nº 8.213/91 almeja é a 

proteção do direito à vida e à saúde, bem como à condição de invalidez do 

segurado, sendo irrelevante, pelo menos para os princípios hermenêuticos da 

analogia teleológica, a modalidade de aposentadoria do qual o inválido é 

beneficiário, ainda conforme posicionamento do julgado supracitado: 

 

(...) 4. O fim jurídico-político do preceito protetivo da norma, por versar 
de direito social (previdenciário), deve contemplar a analogia 
teleológica para indicar sua finalidade objetiva e conferir a 
interpretação mais favorável à pessoa humana. A proteção final é a vida 
do idoso, independentemente da espécie de aposentadoria. 
 
 

Cabe ao Judiciário adaptar as leis às situações concretas e conceder a 

cada caso concreto uma interpretação ou uma aplicação da norma que solucione a 

demanda de maneira mais benéfica possível ao indivíduo, observando-se sempre 

que a dignidade humana sobrepõem-se às normas e que a jurisprudência, conforme 

relatou o Desembargador Rogério Favreto no julgado acima citado, „funciona como 

antecipação à evolução legislativa‟: 

 

 (...) 6. O descompasso da lei com o contexto social exige especial 
apreciação do julgador como forma de aproximá-la da realidade e conferir 
efetividade aos direitos fundamentais. A jurisprudência funciona como 
antecipação à evolução legislativa.(...) 
 
 

No entanto, entendimento diverso proferiu, nesse ano de 2016, a 

Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que por 

unanimidade entendeu não ser cabível a concessão do adicional de 25% à outra 

modalidade de aposentadoria, que não a por invalidez, pois, para o relator do 

processo, o desembargador Messod Azulay Neto, a legislação não prevê o adicional 

de 25% para outros tipos de aposentadoria: 
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 Como se vê, a legislação prevê textualmente a concessão do acréscimo no 

benefício apenas para os beneficiários da aposentadoria por invalidez. Em 
recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo por negar o 
acréscimo de 25% a outros tipos de aposentadoria, que não a 
aposentadoria por invalidez. Processo 0001393-79.2016.4.02.9999 (TRF2, 
2016). 
 
 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com o da 4ª 

Região, também tem entendido pela possibilidade de extensão para as demais 

categorias de aposentadoria. Contudo, de acordo com o observado, constatamos 

que essa problemática ainda não se encontra pacificada entre os Tribunais. 

 
 
4.3. Entendimento da Turma Nacional de Uniformização (TNU) 
 
 

A Turma Nacional de Uniformização14, responsável por uniformizar a 

jurisprudência das turmas recursais, bem como por uniformizar o entendimento de 

uma lei federal que venha a sofrer controvérsias no âmbito judicial, tem entendido 

pela possibilidade de extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) às 

demais modalidades de aposentadoria.  

Embora a TNU já tenha se posicionado a favor, ainda há entendimentos 

contrários, principalmente de outros Tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que será mais adiante desenvolvido: 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE 25% PREVISTO NO ART. 
45 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À 
APOSENTADORIA POR IDADE. CABIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. 
PROVIMENTO DO INCIDENTE. RETORNO À TR DE ORIGEM. EXAME 
DAS PROVAS. 1. Trata-se de Incidente de Uniformização suscitado por 
particular pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe que, 
mantendo a sentença, rejeitou pedido de concessão do acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. 2. O aresto 
combatido considerou que, sendo a parte-autora titular de aposentadoria 
por idade, não há amparo legal à concessão do acréscimo de 25% (vinte e 

                                            
14

 Compete à Turma Nacional processar e julgar o incidente de uniformização de interpretação de lei 
federal em questões de direito material fundado em divergência entre decisões de turmas recursais 
de diferentes regiões ou em face de decisão de uma turma recursal proferida em contrariedade à 
súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.  
A criação, competência e modo de funcionamento estão previstos na Lei dos Juizados Especiais 
Federais (Lei n. 10.259/2001) e no Regimento Interno da TNU. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/cjf/tnu/competencia.> Acesso em: 08 de nov. de 2016. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10259.htm
https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/regimentointerno.php
http://www.cjf.jus.br/cjf/tnu/competencia
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cinco por cento), previsto no art. 45, da Lei nº 8.213/91, a benefícios 
previdenciários que não aquele expressamente mencionado no dispositivo 
legal (aposentadoria por invalidez). Entretanto, aplicando-se o princípio da 
isonomia e se utilizando de uma análise sistêmica da norma, conclui-se 
que referido percentual, na verdade, é um adicional previsto para assistir 
aqueles que necessitam de auxílio de terceira pessoa para a prática dos 
atos da vida diária. O que se pretende com esse adicional é prestar auxílio a 
quem necessita de ajuda de terceiros, não importando se a invalidez é 
decorrente de fato anterior ou posterior à aposentadoria.(...) importante 
registrar que o Estado brasileiro é signatário e um dos principais artífices da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
promulgado pelo Decreto Presidencial n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, 
após aprovação pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo 
n.186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da 
Constituição, detendo, portanto, força de emenda constitucional.(...) 
PEDILEF 05010669320144058502, JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO 
WANDERLEY QUEIROGA, TNU, DOU 20/03/2015 PÁGINAS 106/170).  

Mais uma vez observa-se que a fonte de custeio foi argumento 

fundamentador da negativa de extensão do referido adicional de 25%. No entanto, 

várias são as decisões que excluem a validade desse argumento, pois também não 

há fonte de custeio para o adicional na aposentadoria por invalidez, o que 

caracteriza um benefício assistencial, não havendo, portanto, justificativa para inseri-

lo como óbice à concessão do adicional aos demais aposentados, conforme 

entendimento do Juiz Federal Sérgio Murilo Queiroga, ainda no julgado PEDILEF 

05010669320144058502: 

 

(...) Por fim, é de se registrar que, como não há, na legislação de regência, 
fonte de custeio específico para o adicional de 25% para os próprios casos 
de aposentadoria por invalidez, possível concluir que o mesmo se reveste 
de natureza assistencial. Assim, a sua concessão não gera ofensa ao art. 
195, § 5º da CF, ainda mais quando se considera que aos aposentados por 
invalidez é devido o adicional mesmo sem prévio custeamento do 
acréscimo, de modo que a questão do prévio custeio, não causando óbice 
aos aposentados por invalidez, também não deve causar aos demais 
aposentados, posto que, no caso, se trata de equiparação, por critério de 
isonomia, entre os benefícios de aposentadoria.(...) 
 
 

Em outro pedido de uniformização de interpretação de lei federal 

(PEDILEF), a TNU ressaltou que é necessária a análise acerca da isonomia e da 

igualdade entre as situações fáticas para que se pudesse tirar conclusões acerca do 

referido adicional, pois o mesmo havia sido elaborado pelo legislador para dar 

proteção ao inválido, sendo fundamental, portanto, a caracterização da invalidez e 

da necessidade permanente do auxílio de terceira pessoa.  
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Além disso, a TNU afirma que ao conceder a extensão aos demais 

aposentados, o Poder Judiciário não estaria „extrapolando os limites da 

competência‟, mas, sim, dando interpretação sistemática e hermenêutica à norma, 

conforme julgado: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL INTERPOSTO PELA PARTE 
AUTORA. TEMA AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE 25% PREVISTO 
NO ART. 45 DA LEI 8.213/91. EXTENSÃO À APOSENTADORIA POR 
IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO 
AO CASO CONCRETO. QUESTÃO DEORDEM 20. PROVIMENTO 
PARCIAL DO INCIDENTE. RETORNO À TR DE ORIGEM PARA ADOÇÃO 
DA TESE E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO. 1. Trata-
se de Incidente de Uniformização suscitado por particular pretendendo a 
reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, mantendo a 
sentença, rejeitou pedido de concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 para o 
benefício de aposentadoria por idade. (...)16. Entretanto, aplicando-se o 
princípio da isonomia e se utilizando de uma análise sistêmica da 
norma, conclui-se que referido percentual, na verdade, é um adicional 
previsto para assistir aqueles segurados aposentados que 
necessitam de auxílio de terceira pessoa para a prática dos atos da 
vida diária.(...)25. Logo, não se apresenta justo nem razoável restringir a 
concessão do adicional apenas ao segurado que restou 
acometido de invalidez antes de ter completado o tempo para aposentadoria 
por idade ou contribuição e negá-lo justamente a quem, em regra, mais 
contribuiu para o sistema previdenciário. 26. Seria de uma desigualdade 
sem justo discrímen negar o adicional ao segurado inválido, que 
comprovadamente carece do auxílio de terceiro, apenas pelo fato de ele já 
se encontrar aposentado ao tempo da instalação da grande invalidez. 27. 
Aponte-se, ainda, que aqui não se está extrapolando os limites da 
competência e atribuição do Poder Judiciário, mas apenas 
interpretando sistematicamente a legislação, bem como à 
luz dos comandos normativos de proteção à pessoa portadora de 
deficiência, inclusive nas suas lacunas e imprecisões, condições a que 
está sujeita toda e qualquer atividade humana. (...) (PEDILEF 
50008904920144047133, TNU, 2016). 

 

4.4. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
 
 

Ao contrário da primeira instância, dos TRFs e da TNU, que na maioria 

dos julgados proferidos posicionaram-se a favor da extensão do adicional de 25% às 

demais modalidades de aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça em um 

julgado de 2014 negou provimento a um recurso especial, negando, 

consequentemente, a referida extensão. 
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Para tanto, a corte adotou a interpretação literal da lei e afirmou que 

apenas os aposentados por invalidez teriam direito ao acréscimo, ignorando todos 

os demais princípios do direito, inclusive o princípio da dignidade humana e da 

isonomia. Vide Recurso Especial nº 1.505.366-RS (2014/0281359-4): 

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE 
GRANDE INVALIDEZ. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. EXTENSÃO PARA 
OUTRAS TIPOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente caso enfrenta a tese do cabimento do 
adicional de grande invalidez, previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, a 
outros tipos de aposentadoria, além da aposentadoria por invalidez. 2. O 
acréscimo de 25%, denominado adicional de grande invalidez, a ser 
concedido em favor do segurado que necessite de assistência permanente 
de outra pessoa, é exclusivo da aposentadoria por invalidez. Prevalência do 
princípio da contrapartida. (...) 4. O acréscimo de 25%, denominado 
adicional de grande invalidez, a ser concedido em favor do segurado 
que necessite de assistência permanente de outra pessoa, nos termos 
do artigo 45 da Lei 8.213/1991, é exclusivo da aposentadoria por 
invalidez, não podendo ser estendido aos demais benefício 
previdenciários (...) (STJ, 2014).  

 

No ano de 2015, como já esperado, o STJ modificou em partes o seu 

posicionamento, embora ainda defendesse a concessão do adicional de 25% 

apenas aos aposentados por invalidez, tendo como argumentos fundamentadores a 

não possibilidade de interpretação ampliativa e o princípio da precedência da fonte 

de custeio.  

No entanto, a corte defendeu a possibilidade de conversão da 

aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por invalidez, caso o 

segurado aposentado retorne ao mercado de trabalho e sofra um acidente que o 

incapacite totalmente para as atividades diárias.  

Sendo assim, defendeu-se a conversão das aposentadorias, o que já 

pode ser entendido como um avanço. Porém, mais uma vez, feriu-se o princípio da 

isonomia, pois o inválido que não tornou ao mercado de trabalho, por exemplo, não 

pode usufruir desse benefício, segundo entendimento do STJ abaixo exposto: 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 
RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE GRANDE INVALIDEZ.O segurado 
aposentado por tempo de serviço que sofreu, após retornar à atividade 
laboral, acidente de trabalho que lhe causou absoluta incapacidade, 
gerando a necessidade da assistência permanente de outra pessoa, tem 
direito à transformação da aposentadoria por tempo de serviço em 
aposentadoria por invalidez e, com a conversão, ao recebimento do 
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adicional de 25% descrito no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 a partir da data de 
seu requerimento administrativo. De fato, o adicional de 25% descrito no art. 
45 da Lei n. 8.213/1991 (adicional de grande invalidez) - concedido ao 
segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, 
observado o Anexo I do Regulamento da Previdência Social (Dec. n. 
3.048/1999) - só pode ser concedido ao aposentado por invalidez. (...) 
Ademais, não se pode admitir interpretação extensiva/ampliativa, para 
estender o adicional aos segurados que recebam aposentadorias de outras 
espécies - como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de serviço -, haja 
vista o princípio da contrapartida (ou princípio da precedência da fonte de 
custeio), consagrado pelo § 5º do art. 195 da CF, o qual assevera que 
nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. (...) Na 
hipótese aqui analisada, o segurado, mesmo aposentado por tempo de 
serviço, voltou ao mercado de trabalho e, nesse período, sofreu acidente de 
trabalho que lhe causou absoluta incapacidade, passando a necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa. Essa situação fática autoriza a 
transformação da aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria 
por invalidez, por ser justo e o benefício mais vantajoso. Ademais, 
considerando a absoluta incapacidade e a necessidade de assistência 
permanente, o segurado, após a transformação, faz jus ao adicional de 
25% descrito no art. 45 da Lei n. 8.213/1991 (adicional de grande 
invalidez) a partir da data de seu requerimento administrativo. (REsp 
1.448.664-RS, Primeira Turma, DJe 2/6/2015). REsp 1.475.512-MG, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015.  
(STJ, 2015). 

 
 

Da análise supracitada, constata-se que muitas vezes dentro do mesmo 

tribunal, embora haja posicionamentos majoritários, há também divergência de 

entendimentos, que se acentua ainda mais quando estudada a jurisprudência de 

tribunais diversos. 

As Turmas Recursais, bem como a Turma Nacional de Uniformização em 

sua maioria tem entendido pela possibilidade de extensão do adicional de 25% às 

demais modalidades de aposentadoria do RGPS. No entanto, esse entendimento 

ainda não se encontra pacificado. 

Além disso, os Juizados Especiais Federais e o Superior Tribunal de 

Justiça têm entendimento contrário à referida extensão, o que ocasiona confusão 

jurisprudencial e superlotação de ações e recursos, aumentando assim o tempo de 

espera e os custos estatais com o poder judiciário. 

Mais uma vez temos o desrespeito ao princípio da isonomia e o prejuízo 

ocasionado ao suposto beneficiário, que tem geralmente que recorrer a mais de uma 

instância e sofrer com a demora das decisões. 

 

 



56 

 

4.5 Os argumentos utilizados para fundamentar as decisões relacionadas à 
extensão do adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 às 
demais modalidades de aposentadoria do RGPS 
 
 

Embora tal benefício tenha sido elaborado e instituído no Brasil desde o 

ano de 1991, ainda nos dias atuais, por mora do legislador, há controvérsias e 

questionamentos acerca do dispositivo, questões que estão sendo em partes 

solucionadas pela jurisprudência. 

No entanto, como o Brasil adota o sistema do livre convencimento 

motivado do juiz e como há margens para o Poder Judiciário interpretar de maneira 

hermenêutica a norma, muito se tem questionado acerca da isonomia e da 

divergência de decisões que têm sido proferidas pelos tribunais pátrios. 

Ambos os posicionamentos (contrários e favoráveis) encontram 

fundamentações concisas na legislação, porém, deve ocorrer a prevalência de um. 

 

4.5.1 Dos argumentos pela impossibilidade de concessão do adicional de 25% 

às demais modalidades de aposentadoria do RGPS 

 

Alguns doutrinadores e muitos juízes e desembargadores têm entendido 

ser o adicional de 25% não extensível às demais modalidades de aposentadoria do 

RGPS, tendo em vista alguns argumentos, dentre eles a observância à literalidade 

da lei, o respeito ao princípio da precedência da fonte de custeio e ao princípio da 

seletividade, bem como o respeito à divisão de poderes. 

Em relação ao princípio da legalidade, que tem sido frequentemente 

alegado em alguns julgados, como será abaixo exposto, podemos facilmente 

desconstituí-lo, pois há no ordenamento pátrio brasileiro a possibilidade de 

interpretação analógica, bem como de se efetuar uma interpretação mais benéfica 

ao segurado, inclusive em respeito a alguns princípios, como o da dignidade 

humana e da isonomia: 

 

PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE 25% PREVISTO NO ART. 45 DA LEI 
8.213/91. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INAPLICABILIDADE.1. O 
dispositivo do art. 45 da Lei 8.213/91 prevê a possibilidade de acréscimo de 
25% ao valor percebido pelo segurado, quando este necessitar de 
assistência permanente de outra pessoa, apenas nos casos de 
aposentadoria por invalidez. 2. A extensão do benefício a casos outros que 
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não a aposentadoria por invalidez viola os princípios da legalidade (artigo 
5º, II e 37, caput, da Constituição da República) e da contrapartida (artigo 
195, § 5º, da Constituição Federal). (TRF2, AGTAC 200451015371995, 
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, SEGUNDA TURMA 
ESPECIALIZADA, DJU - Data::31/10/2007 - p. 265). 
 
 

O princípio da fonte de custeio, previsto no artigo 195, parágrafo 5º da 

Constituição Federal estabelece que “Nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 

custeio total”. 

Entretanto, tal argumento não pode ser aplicado ao adicional de 25% (que 

é um benefício assistencial)15, pois não há fonte de custeio para que o mesmo seja 

concedido aos aposentados por invalidez, não fazendo sentido que seja imposto a 

necessidade de fonte de custeio para conceder às demais aposentadorias, embora 

se compreenda que o legislador e o aplicador da lei devam zelar pela saúde 

financeira e atuarial da lei. 

Em relação ao argumento da divisão de poderes, o mesmo resta 

superado, pois o Poder Judiciário tem o condão de adiantar-se à legislação, 

adaptando a lei à realidade social, desde que não ultrapasse alguns limites legais, 

que não se aplicam ao caso, tendo em vista que foi dada apenas uma interpretação 

em conformidade com os preceitos constitucionais.  

Ressalta-se que à época da elaboração da lei a expectativa de vida do 

brasileiro era de aproximadamente 66 (sessenta e seis)  anos, não fazendo muito 

sentido que fosse dado ao aposentado por idade, por exemplo, a benesse de 

receber o referido adicional. 

No entanto, a realidade social hoje é outra, a expectativa de vida 

aumentou cerca de 10 (dez) anos, o que majora a demanda por benefícios sociais 

para os idosos. Como há mora do legislador em adaptar a lei à realidade social, o 

magistrado deve o fazer. 

 

 

                                            
15

 Diferentemente do seguro social, os beneficiários da assistência social estão na mesma condição, 
variando apenas a intensidade da necessidade. Não há progressão na situação: o status permanece 
o mesmo. Pouco importa qual tenha sido a contribuição para a sociedade, se a necessidade é 
presente. (MARTINEZ, 2010, P. 89). 
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4.5.2  Dos argumentos pela possibilidade de concessão do adicional de 25% às 
demais modalidades de aposentadoria do RGPS 
 
 

As diretrizes defendidas pelos magistrados ao conceder a extensão do 

adicional de 25% às demais modalidades de aposentadoria são alguns princípios 

basilares do direito e do estado Democrático, bem como preceitos constitucionais de 

observância obrigatória. 

O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento traz a gama 

de situações que devem ser protegidas pelo Estado, com intuito de que esse repare 

ou forneça elementos materiais para quem dele necessite, a exemplo do adicional 

de 25%, que define tão bem a „universalidade‟, visto ser assistencial, não depender 

de contribuição e proteger a todos que necessitam. 

O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços deve reger a escolha das prestações a serem fornecidas pelo Estado, 

bem como o seu destinatário, que deve ser prioritariamente os mais carentes de 

recursos. Ao aplicar a referida diretriz ao caso concreto, constata-se que o Estado 

deve optar por oferecer a extensão do adicional de 25% às demais modalidades de 

aposentadoria, pois assim estaria protegendo os deficientes, que se encontram 

impossibilitados de melhorar por si só (através do trabalho) sua condição financeira. 

O princípio da solidariedade visa a proteção das minorias, como tão bem 

aduz Martinez (“solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da 

minoria...”), aplicando-se tal premissa ao caso concreto, constata-se que as minorias 

são os deficientes, que necessitam de amparo social e devem ser, portanto, 

auxiliados pelo Estado. 

O princípio da proteção constitucional às pessoas com deficiência deixa 

explícito em diversos artigos esparsos o intuito de conferir proteção aos deficientes. 

Além disso, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.949/2009), que 

dentre outras premissas cuida de conferir dignidade humana às pessoas com 

deficiência, efetivada, no caso, através do aumento do valor pecuniário aos 

inválidos, para que os mesmos supram suas necessidades básicas. 

O princípio da igualdade ou da isonomia busca, precipuamente, efetivar a 

igualdade material entre os indivíduos, principalmente quando a igualdade formal 
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encontra-se debilitada. Através dessa diretriz podemos defender a extensão do 

adicional de 25% aos demais aposentados, tendo em vista que, independentemente 

da aposentadoria de que goze, o mesmo encontra-se inválido e, portanto, na mesma 

situação fática do aposentado por invalidez. Ressalta-se que pela interpretação 

analógica da norma, podemos constatar que o legislador quis dar proteção ao 

inválido e não unicamente ao aposentado por invalidez. 

O princípio da dignidade humana, preceito constitucional fundamental e 

clamado em todos os julgados supracitados, encontra guarida no inciso III do artigo 

1º da Constituição Federal, que dentre outros preceitos o estabelece como 

fundamento da República Federativa do Brasil. Tal diretriz norteia todo o 

ordenamento jurídico brasileiro e, consequentemente, toda interpretação e aplicação 

de normas. 

Além disso, tal princípio busca conferir proteção aos indivíduos, evitando 

que os mesmos sejam tratados em desconformidade com as qualidades inerentes 

ao gênero humano e não como um objeto que possa ser valorado. A busca pela 

dignidade humana perpassa também pelo fornecimento de suplementos financeiros 

para que as pessoas possam adquirir condições de ter uma vida digna, com saúde, 

boa alimentação e até usufruto de lazer. O adicional de 25%, portanto, seria mais 

uma fonte de “fornecimento” ou disponibilização de dignidade humana. 

 

4.6 Do uso da analogia para a interpretação do artigo 45 da Lei nº 8.213/91 

 

Há casos no ordenamento jurídico em que não se tem normas versando 

sobre determinado assunto ou sobre determinado aspecto do contexto social, 

ocasionando uma situação pendente de regulamentação e deixando as partes sem 

proteção legislativa. 

Para esses casos, a legislação prevê métodos de aplicação da norma 

para adaptá-la à realidade social enquanto o legislador não elabora novo regramento 

para sanar possíveis irregularidades. Dentre esses métodos, a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro institui, em seu artigo 4º, que quando ocorrer omissão 

legislativa, o juiz poderá solucionar a demanda através de três métodos distintos e 

assim fazer com que haja a integração do ordenamento jurídico com a demanda 

social. 
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Os métodos a que se refere o artigo 4º são os costumes, os princípios 

gerais do direito e a analogia. 

Para o caso aqui tratado os princípios gerais do direito aplicam-se de 

maneira integral e, conforme já demonstrado ao longo do trabalho, possibilitam a 

extensão do adicional de grande invalidez às demais modalidades de aposentadoria, 

pelos fatos e argumentos supramencionados. 

Já na analogia, utiliza-se um regramento existente e aplicável a um caso 

semelhante e o aplica ao caso não regulamentado, porém, para tal, deve existir um 

grau de similitude entre ambos, conforme assevera Menti: 

utilizando-se da analogia e da interpretação extensiva, fatos de igual 
natureza devem possuir igual regulamento, sendo que um fato já regulado 
por lei pode balizar outro, desde que haja similitude entre ambos, aplicando-
se, ainda, a norma em favor da dignidade e da vida do segurado. (MENTI, 
2015, p. 22). 

Para a utilização da analogia, no entanto, devem ser observados alguns 

requisitos quando da aplicação da mesma no caso concreto. Washington de Barros 

Monteiro aduz que são três as condições, sendo elas a ausência de previsão 

legislativa e a semelhança fática, que deve ser determinante para a aplicação da 

norma. Monteiro assevera que: 

 

(...) a) é preciso que o fato não tenha sido especificamente objetivado pelo 
legislador; b) este, no entanto, regula situação que apresenta ponto de 
contato, relação de coincidência ou algo idêntico ou semelhante; c) 
finalmente, requer-se esse ponto comum às duas situações (a prevista e a 
não prevista), haja sido o elemento determinante ou decisivo na 
implantação da regra concernente à situação considerada pelo julgador 
(MONTEIRO, 1986, P.39). 

 

Para constatar-se a existência dos requisitos, tem-se primeiramente que 

verificar se há ou não previsão legal acerca da temática e se há especificidade nela. 

No caso do adicional de 25%, o legislador o estipulou apenas para os aposentados 

por invalidez, instituindo assim uma discriminação desmotivada entre os pretensos 

beneficiários. Sendo assim, constatamos a não previsão legal para os demais 

aposentados.  

Posteriormente, verifica-se se há regulamentação para fato semelhante. 

Para o caso aqui em comento, constata-se que há a concessão do adicional de 25% 

para pessoas que se encontram na mesma situação fática e que gozam do mesmo 
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benefício previdenciário (aposentadoria, modificando-se apenas e modalidade), em 

obediência ao “ponto de contato” exigido. 

Por último, tem-se que analisar a semelhança existente entre ambos os 

casos, ou seja, a semelhança entre a situação regulamentada e a situação não 

regulamentada. Havendo similitude que justifique o tratamento isonômico, a norma 

deve ser aplicada ao caso pendente de regulamentação. Sendo assim, há 

embasamento fático e teórico para a extensão de adicional de 25% às demais 

categorias de aposentadoria do RGPS. 

Obedecidos aos três requisitos, a analogia deve ser aplicada, utilizando-

se do método hermenêutico da teleologia, que prioriza a finalidade objetiva da 

norma. No caso, a analogia teleológica consideraria o fim para o qual a norma foi 

instituída, ou seja, para proteger o inválido e não apenas o aposentado por invalidez. 

 

4.7 Do projeto de Lei nº 4.282/2012, que visa a alteração do caput do artigo 45 

da Lei nº 8.213/91 

 

Está tramitando no Congresso Nacional o projeto de Lei nº 4282/2012, de 

autoria do Senador Paulo Paim, que versa sobre a modificação do texto legal do 

artigo 45 da Lei nº 8.213/91 que, se aprovado, solucionaria toda a controvérsia 

judicial, bem como daria maior proteção às pessoas com deficiência, pois essas 

teriam acesso, desde a instância administrativa, ao benefício assistencial em 

comento. 

O dispositivo supracitado passaria a ter a seguinte redação: 

 

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez, por idade e por tempo de 
contribuição e da aposentadoria especial do segurado que necessitar de 
assistência permanente de outra pessoa, por razões decorrentes de doença 
ou deficiência física, será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 
(projeto de lei nº. 4.282/2012, disponível em: www.camara.gov.br). 
 
 

O projeto de número 4282/2012 já teve parecer favorável da Comissão de 

Seguridade e Família (CSSF) e da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência (CPD). Contudo, ainda se encontram pendentes os pareceres da 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e da Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania (CCJC). 

http://www.camara.gov.br/
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Percebe-se que a inovação legislativa supracitada daria proteção a todos 

os aposentados e sanaria o problema acerca da isonomia que atualmente tem se 

questionado. Porém, pelo verificado na tramitação do projeto de lei, embora o 

mesmo já esteja relativamente adiantado, ainda haverá certa demora em aprová-lo, 

primeiramente em virtude do atual contexto sócio-político brasileiro e, 

posteriormente, pela histórica lentidão da Câmara Nacional, que muitas vezes leva 

anos para finalizar e aprovar um projeto de lei. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A não extensão do adicional de 25% previsto no artigo 45 da Lei nº 

8.213/91 (para aposentados por invalidez que comprovem necessitar do auxílio 

permanente de terceiros) às demais aposentadorias do RGPS configura  grande 

desrespeito à isonomia, à dignidade humana, à universalidade da cobertura e do 

atendimento, à solidariedade, à proteção constitucional das pessoas com 

deficiência, à seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, 

dentre outros preceitos do ordenamento jurídico. 

A fundamentação na literalidade da lei, na precedência da fonte de 

custeio e na crise financeira por qual a previdência social passa para justificar a 

impossibilidade de extensão do referido adicional não deve ser considerada em sua 

totalidade, tendo em vista que a literalidade da lei não pode sobrepor-se às 

necessidades dos segurados; a exigência de prévia fonte de custeio não é feita 

quando da concessão para os aposentados por invalidez, não sendo coerente a 

exigência desse requisito para a concessão aos demais e, por fim, a crise financeira 

da previdência ou assistência não deve privar os mais necessitados de seus direitos.  

É fato que a situação atuarial encontra-se comprometida, no entanto, em 

situações como essa, deve-se priorizar os mais carentes de amparo social e, sem 

dúvidas, as pessoas com deficiência necessitam mais desse benefício do que as 

pessoas que ainda têm condições de fazer suas atividades diárias sem auxílio de 

terceiros. 

Como exposto no desenvolver do trabalho, a jurisprudência pátria tem 

divergido no que tange ao entendimento e aplicação da norma supracitada, embora 

a TNU já tenha uniformizado o entendimento de que é possível a extensão às 

demais modalidades de aposentadoria. Contudo, alguns Tribunais ainda emitem 

entendimento em sentido contrário, inclusive o STJ. 

A maneira mais eficaz para solucionar os questionamentos acerca da 

extensão do adicional de 25% seria através de uma inovação legislativa, que 

inclusive, já se encontra em trâmite no Congresso Nacional.  

No entanto, por fatores diversos, como o elevado tempo de espera para a 

aprovação de projetos de lei, bem como em virtude das atuais condições 

socioeconômicas brasileiras, acredito que ainda levar-se-á um certo tempo até que a 
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situação possa ser regularizada, o que ocasionaria prejuízos aos pretensos 

beneficiários. 

Por se tratar de prestação garantidora do acesso à saúde e à dignidade 

humana, a solução mais rápida no momento seria através da unificação do 

entendimento jurisprudencial, pois, embora majoritariamente já se entenda  ser 

possível a extensão do adicional às demais modalidades de aposentadoria do 

RGPS, ainda existem Tribunais com entendimento contrário. 

Para a unificação dos entendimentos ocorrer, deve o intérprete usar a 

analogia teleológica para compreender a lei, pois esse método hermenêutico irá 

garantir uma interpretação legislativa baseada na finalidade da norma, que, como se 

sabe, é ofertar melhores condições de vida para as pessoas com deficiência e não 

unicamente para os aposentados por invalidez. 

A extensão do adicional de 25% às demais modalidades de 

aposentadoria do RGPS é, portanto, viável, e fundamenta-se prioritariamente no 

princípio da dignidade humana e da isonomia, preceitos constitucionais de 

observância obrigatória. 
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ANEXO A 
 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5037917-05.2013.4.04.7100/RS 

RELATOR : TAIS SCHILLING FERRAZ 

APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

APELADO : JOAO WIVALDO DA SILVA 

ADVOGADO : RUBESVAL FELIX TREVISAN 

 

EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. ART. 45 DA LEI DE BENEFÍCIOS. ACRÉSCIMO DE 25% 
INDEPENDENTEMENTE DA ESPÉCIE DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE 
ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. NATUREZA ASSISTENCIAL 
DO ADICIONAL. CARÁTER PROTETIVO DA NORMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESCOMPASSO DA LEI 
COM A REALIDADE SOCIAL. 

1. A possibilidade de acréscimo de 25% ao valor percebido pelo segurado, em caso 
de este necessitar de assistência permanente de outra pessoa, é prevista 
regularmente para beneficiários da aposentadoria por invalidez, podendo ser 
estendida aos demais casos de aposentadoria em face do princípio da isonomia. 2. 
A doença, quando exige apoio permanente de cuidador ao aposentado, merece 
igual tratamento da lei a fim de conferir o mínimo de dignidade humana e 
sobrevivência, segundo preceitua o art. 201, inciso I, da Constituição Federal. 3. A 
aplicação restrita do art. 45 da Lei nº. 8.213/1991 acarreta violação ao princípio da 
isonomia e, por conseguinte, à dignidade da pessoa humana, por tratar iguais de 
maneira desigual, de modo a não garantir a determinados cidadãos as mesmas 
condições de prover suas necessidades básicas, em especial quando relacionadas à 
sobrevivência pelo auxílio de terceiros diante da situação de incapacidade física ou 
mental. 4. O fim jurídico-político do preceito protetivo da norma, por versar de direito 
social (previdenciário), deve contemplar a analogia teleológica para indicar sua 
finalidade objetiva e conferir a interpretação mais favorável à pessoa humana. A 
proteção final é a vida do idoso, independentemente da espécie de aposentadoria. 5. 
O acréscimo previsto na Lei de Benefícios possui natureza assistencial em razão da 
ausência de previsão específica de fonte de custeio e na medida em que a 
Previdência deve cobrir todos os eventos da doença. 6. O descompasso da lei com 
o contexto social exige especial apreciação do julgador como forma de aproximá-la 
da realidade e conferir efetividade aos direitos fundamentais. A jurisprudência 
funciona como antecipação à evolução legislativa. 7. A aplicação dos preceitos da 
Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência assegura acesso 
à plena saúde e assistência social, em nome da proteção à integridade física e 
mental da pessoa deficiente, em igualdade de condições com os demais e sem 
sofrer qualquer discriminação. 
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ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Egrégia 5a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, dar 
parcial provimento à apelação e à remessa oficia, nos termos do relatório, votos e 
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Porto Alegre, 16 de junho de 2015. 

Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO 

Relator para Acórdão 

DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A PROTEÇÃO À VIDA: 

Estender o adicional remuneratório para acompanhamento de terceiro à 

aposentadoria por tempo de contribuição, dentro de uma interpretação mais literal ou 

formalista, poderia indicar alcance além dos ditames legais, por não haver norma 

positiva autorizando a concessão do acréscimo ao aposentado por tempo de 

contribuição. 

Todavia, entendo que além de uma análise sistêmica da norma, 

combinada com os preceitos basilares de proteção e finalidade do sistema 

previdenciário, o tema merece abordagem sob a ótica do direito que se busca 

proteger: o adicional de assistência de terceiro ao segurado inválido. 

Nesse plano, a proteção complementar almejada pela norma é a vida, 

onde o norte deve ser a doença e suas decorrências, que importam na exigência do 

apoio de um terceiro para conferir o mínimo de dignidade humana e sobrevivência, 

segundo o preceito constitucional da cobertura do risco social – art. 201, inciso I, da 

Carta Federal. Para tanto, a lei criou um adicional financeiro no benefício 

previdenciário, objetivando dar cobertura econômica ao auxílio de um terceiro 

contratado ou familiar para apoiar o segurado nos atos diários que necessite de 

guarida, quando sua condição de saúde não suporte a realização de forma 

autônoma. 

O fato de a Lei de Benefícios, no seu art. 45, associar o acréscimo de 

25% no valor do benefício somente nas situações de invalidez, demonstra, por um 

lado, uma hipótese objetiva de cabimento, mas, de outra banda, indica que a origem 

da proteção foi lincar com a situação mais flagrante da necessidade de apoio 

suplementar pela condição de inválido. Entretanto, a melhor interpretação não 
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pode ser restritiva ao direito de proteção da dignidade da pessoa humana, sob 

pena de estar em desconformidade com o conceito de proteção ao risco social 

previdenciário. 

A melhor exegese da norma orienta, ainda, a interpretação sistemática 

do princípio da isonomia, em que o fato de a invalidez ser decorrente ou episódio 

posterior a aposentadoria, não pode excluir a proteção adicional ao segurado que 

passa a ser inválido e necessitante do auxílio de terceiro, como forma garantir o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana. 

A aplicação restrita do dispositivo legal em debate acarreta violação ao 

princípio da isonomia e, por conseguinte, à dignidade da pessoa humana, posto que 

estaria se tratando iguais de maneira desigual, de modo a não garantir a 

determinados cidadãos as mesmas condições de prover suas necessidade básicas, 

em especial quando relacionadas à sobrevivência pelo auxílio de terceiros diante da 

situação de incapacidade física. 

Qual a diferença entre o aposentado por invalidez que necessita do 

auxílio permanente de terceiro e de outro aposentado por qualquer das modalidades 

de aposentadoria previstas em lei, que sofre de uma doença diagnosticada depois e 

que remeta a necessidade do mesmo apoio de terceiro? NENHUMA, salvo o 

momento da ocorrência da “grande invalidez”! 

Óbvio que pelo fato de a pessoa idosa ter uma tendência maior ao 

adoecimento ou agravamento de eventuais enfermidades, essa interpretação 

extensiva e conforme os preceitos basilares da proteção e efetividade dos direitos 

fundamentais da pessoa humana deve merecer a cautela de aplicação a situações 

excepcionais, em que a condição de invalidez é incontroversa, bem como com a 

necessidade de assistência permanente de terceiro. 

Aliás, o caráter personalíssimo do acréscimo postulado (porque é 

calculado em relação ao benefício originário e cessa coma morte do aposentado), é 

complementado pelo rol de situações previstas no Anexo I, do Decreto nº 

3.048/1999, sem falar que essa relação não pode ser considerada exaustiva, desde 

que comprovada outra hipótese por meio de perícia médica. 

Compreender de forma diversa seria levar ao absurdo de exigir que o 

cidadão peça a conversão ou transformação da sua condição de aposentado por 

idade e/ou tempo de contribuição para aposentadoria por invalidez, já que mantém a 



74 

 

qualidade de segurado por estar em gozo do benefício (art. 14 da Lei nº 8.213/91). 

Tudo isso com o objetivo posterior de pleitear o adicional de acompanhamento de 

terceiro. 

Ou seja, por que usar uma maratona judicial para mudar sua natureza de 

beneficiário do sistema previdenciário, quando a causa que lhe confere o direto à 

proteção adicional decorre da gravidade de sua doença? Esta sim é o fundamento a 

ser protegido pelo direito normativo, a fim de garantir direito à vida com mínimas 

condições de saúde! 

Nesse diapasão, merece registro passagem comentada pelo Ministro 

Peçanha Martins do Superior Tribunal de Justiça, ao defender a possibilidade de 

extensão do benefício com proventos integrais a servidor público que sofre de um 

mal de idêntica gravidade àqueles mencionados no rol do § 1º do 186, da Lei 

8.112/90, citando o Ministro José Delgado: 

Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la 
com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente 
perante o preceito maior insculpido na Constituição Federal garantidor do 
direito à saúde, à vida e à dignidade humana e, levando-se em conta o 
caráter social do Fundo que é, justamente, assegurar ao trabalhador o 
atendimento de suas necessidades básicas e de seus familiares. (Resp. 
942.530-RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Dje 29.03.2010) 

DA ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL DA LEI: 

Afora a busca do tratamento isonômico entre iguais (segurados inválidos), 

tem-se ainda a possibilidade da interpretação sob o argumento da analogia ou o 

argumento a contrário. Sob a ótica desta interpretação, ficamos limitados à hipótese 

da proteção complementar prescrita expressamente pela lei, ou seja, na situação de 

aposentadoria por invalidez. Já pelo argumento da analogia, estende-se a 

interpretação para casos similares ou que possuam idêntica proteção, como a 

situação de invalidez posterior à aposentadoria, com incontroversa comprovação da 

necessidade de auxílio permanente de terceiro, como no caso em tela. 

Portanto, no plano lógico-formal, esses dois argumentos, que conduzem a 

resultados completamente diferentes, têm a mesma legitimidade. Não se trata de 

mera escolha ao gosto e sabor do intérprete, mas verificação combinada com o fim 

jurídico-político do preceito protetivo da norma, mormente por versar de direito social 

(previdenciário) imanente à concretização do preceito maior da dignidade da pessoa 

humana. 



75 

 

E nesse sentindo é o ensinamento de KARL ENGISH ao estudar o 

pensamento jurídico, a partir de uma visão sistêmica e aplicação prática: 

  
Verificamos que a escolha entre o argumento da analogia e ao argumento a 
contrário não pode de fato fazer-se no plano da pura lógica. A lógica tem 
que combinar-se com a teleológica. Quer isto dizer: o processo formal de 
concludência, que, é claro, tem de ser logicamente correto, praticamente só 
funciona em ligação com determinados conhecimentos materiais que têm 
de ser adquiridos através duma metódica especificamente jurídica. 
Podemos mesmo avançar mais um passo e afirmar: o argumento jurídico da 
analogia nãos e nutre apenas da sua segurança lógica e da sua 
aplicabilidade jurídico-prática baseada na „semelhança jurídica‟, mas 
mergulha as suas raízes ainda mais profundamente no chão do Direito ao 
pressupor que, para aplicação deste, os preceitos legais e consuetudinários 
podem e devem ser frutuosos não só direta como ainda indiretamente. Os 
juízos de valor gerais da lei e do Direito consuetudinário devem regular e 
dominar não só os casos a que imediatamente respeitam mas também 
aqueles que apresentam uma configuração semelhante.” (Introdução ao 
Pensamento Jurídico. 6ª edição. Fundação Calouste Gulbenkian/Lisboa, 
1983, pp. 292/3 – grifei).  

Mesmo assim não é muito fácil determinar, em cada caso concreto, a 

justa relação entre o argumento de analogia e da interpretação mais literal (a 

contrário), até porque também existe uma linha fronteiriça entre interpretação e 

analogia. 

Se a interpretação assenta-se na regra de que ela encontra o seu limite 

onde o sentido possível das palavras já não dá cobertura a uma decisão jurídica 

(HECK: “O limite das hipótese de interpretação é o „sentido possível da letra'”), é 

neste ponto que começa a indagação de um argumento de analogia. Por isso que K. 

ENGISH defende que “de um modo geral podemos dizer: a analogia insere-se por 

detrás da interpretação, por detrás mesmo da interpretação extensiva” (Ob. Cit., p. 

294) 

Por isso que, mesmo entendendo que uma interpretação extensiva da 

regra legal solvesse a questão sub judice, acrescento o fundamento da aplicação 

analógica dos preceitos jurídicos, a fim de não deixar dúvidas sobre a aplicabilidade 

da proteção assistencial invocada pelo autor. 

Dessa forma, utilizando uma analogia teleológica, pode-se descobrir 

o pensamento fundamental da vontade do legislador ou, melhor ainda, 

a finalidade objetiva da norma, que pelo seu significado tem os fins inerentes ao 

preceito da proteção da vida do cidadão (no caso, do aposentado), fundada na 

apreensão do seu respectivo sentido. Com isso, tanto se pode, pela analogia da lei, 
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partir de uma regra isolada e dela retirar um pensamento fundamental aplicável a 

casos semelhantes, como pela analogia do Direito, que surge da pluralidade de 

normas jurídicas, desenvolver princípios mais gerais e aplicar a casos que não 

cabem em nenhuma norma jurídica. 

Em qualquer das analogias interpretativas, seja da regra pontual (art. 45 

da Lei de Benefícios), ou do direito protegido (vida do segurado pela assistência 

complementar de terceiro), obtêm-se elementos sólidos de extensão da norma para 

o aposentado que se torna inválido posteriormente, diante da sua finalidade de 

caráter social e proteção à vida.  

Corrobora tudo isso o entendimento da interpretação mais favorável da 

norma, em especial quando se lida com a efetivação de direitos sociais, como no 

caso, os de natureza previdenciária, ainda mais com coloração assistencial. Nesse 

sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também tem afirmado a 

interpretação teleológica e finalística da norma, mesmo que dispondo sobre temas 

diversos: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 
URBANO. ARTIGOS 25, 48 E 142 DA LEI 8.213/91. PERDA DA 
QUALIDADE DE SEGURADO. ARTIGO 102, § 1º DA LEI 8.213/91. 
IMPLEMENTAÇÃO SIMULTÂNEA. PRESCINDIBILIDADE. VERIFICAÇÃO 
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IDADE MÍNIMA E RECOLHIMENTO 
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. PRECEDENTES.ARTIGO 24, 
PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. 
(…)VII – Ademais, cumpre relembrar que o caráter social da norma 
previdenciária requer interpretação finalística, ou seja, em conformidade 
com os seus objetivos. 
(…)(STJ, Quinta Turma, Resp 773371 – 2005/0134063-5, Rel. Ministro 
Gilson Dipp, j. 24/10/2005) 

  
 

DO CARÁTER ASSISTENCIAL DO COMPLEMENTO AO BENEFÍCIO: 

Se não bastasse essa compreensão, ainda poderia ser agregado que o 

acréscimo de 25% ao benefício previdenciário possui natureza assistencial, tanto 

que o próprio dispositivo legal remete à expressão “da assistência permanente de 

outra pessoa”, que combinado com o princípio da “universalidade de atendimento 

significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e serviços de 

seguridade social a todos os que necessitem, tanto em termos de previdência 
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social – observado o princípio contributo – como no caso da saúde e da assistência 

social.” (Castro; Lazzari, 2010, p. 114 – g. n.). 

Quanto à fonte de custeio do acréscimo de assistência complementar e 

da possibilidade ora sustentada, de aplicação extensiva ao art. 45 da Lei de 

Benefícios, a lei não faz menção a nenhum lastro contributivo 

específico, provavelmente pela sua natureza assistencial, que garante a 

prestação pelo Estado, independentemente de contribuição à seguridade social (art. 

203, CF). 

Oportuna nesse aspecto, o registro anotado no trabalho acadêmico de 

Maria Eugênia Bento de Melo, produzido junto à Universidade do Sul de Santa 

Catarina: 

Assim, a aplicação do acréscimo de 25% da aposentadoria por invalidez 
não pode ser interpretada de forma isolada, vez que a fonte de custeio 
desse percentual é a mesma para todas as espécies de aposentadoria do 
RGPS. Neste norte, a medida plausível a se adotada seria a aplicação 
extensiva. Isto porque, se se entender que não há fonte de custeio para a 
extensão às demais espécies de aposentadoria, da mesma forma, dever-se-
ia entender que não há fonte de custeio para a própria extensão da 
aposentadoria por invalidez. E assim seria porque, em momento algum a 
legislação aponta a fonte de custeio para o acréscimo dos aposentados por 
invalidez. (A Possibilidade de Extensão do Acréscimo de 25% Previsto 
no Artigo 45 da Lei nº 8.213/91 aos demais Benefícios de 
Aposentadorias do Regime Geral da Previdência Social: UNISUL, 
Tubarão/SC, 2010 – sublinhei). 

Com isso, também fica afastada a eventual alegação de conflito com o § 

5º do art. 195 da Lei nº 8.213/91 da CF: “Nenhum benefício ou serviço da 

seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente 

fonte de custeio total”. Se não existe fonte específica para o principal – adicional de 

25% aos aposentados por invalidez – nem para as demais hipóteses especiais a 

serem estendidas, incidirá tal exigência. E, como já dito, a falta de previsão 

específica de custeio decorre do seu caráter assistencial. 

 


