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RESUMO 

 

A subsunção da norma do art. 45 da Lei nº 8.213/91, aos casos de beneficiários da 
previdência social que não têm a invalidez como fato gerador para a concessão de 
sua aposentadoria, mas qualquer outra hipótese de incidência disposta no art. 18 da 
referida lei, carece de uma elucidação à luz dos princípios constitucionais e 
mandamentos do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, garantindo a 
efetividade dos direitos sociais e o alcance da finalidade da seguridade social, 
legitimando a existência estatal. Em conformidade com os princípios constitucionais 
e a aplicação normativa fundada em analogia numa metodologia procedimental 
comparativa, essa exposição será realizada a partir de uma abordagem hipotético-
dedutiva, com a exposição de doutrinas e jurisprudência pertinentes.  
Palavras-chave: Isonomia. Natureza jurídica das instituições estatais. Unidade do 
ordenamento jurídico.  
 
 
 

25% INCREASE IN AMOUNT OF THE INITIAL MONTHLY INCOME OF ANY 
RETIREMENT SPECIES FOR THOSE WHO NEED IN THIRD PARTY INTEGRAL 

CARE 
 

ABSTRACT 
 
The subsumption of the norm of art. 45, Law 8213/91, to the cases of beneficiaries of 
social security, which, in turn, do not have as a generator for the granting of their 
retirement any disability, getting retired for other reasons, set forth in art. Law 8,213 / 
91, lacks clarification in light of the constitutional principles and commandments of the 
Brazilian legal system, guaranteeing the effectiveness of social rights and the 
achievement of the purpose of social security, legitimating the state existence. In 
accordance with constitutional principles and normative application founded on analogy 
in a comparative procedural methodology, such exposition will be carried out from a 
hypothetical-deductive approach, with the presentation of relevant doctrines and 
jurisprudence. 
Keywords: Isonomy. Legal nature of state institutions. Unity of legal order. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Lei 8.213/91, em seu art. 45, dispõe que o aposentado por invalidez que 

tiver comprometida sua faculdade mental, física ou motora, ficando incapaz de 

exercer suas atividades diárias elementares por conta própria, terá um acréscimo de 

25% no valor de seu benefício.  

Já quanto aos sujeitos que têm como escopo para a concessão da 

aposentadoria qualquer outro fato gerador que não seja invalidez, em nada se refere 

essa lei, restando-se ausente a previsão legal específica in casu. 

Em face da lacuna jurídica existente, referente à possibilidade não expressa 

em lei de concessão do “auxilio acompanhante” a todos os aposentados que se 

encontram dependentes de outros para realizar suas tarefas diárias, 

independentemente da hipótese de incidência que permitiu a concessão de sua 

aposentadoria, sobrevém o presente trabalho, tendo como propósito a contribuição 

para o referido debate, com exposições e análises dos princípios incidentes, teses 

doutrinárias e da aplicação da referida norma pelos tribunais, em uma interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico brasileiro. 

Desse modo, será utilizada uma abordagem hipotético-dedutiva, valendo-se 

de embasamentos doutrinários e jurisprudenciais, bem como aplicabilidade de 

princípios, a fim de se demonstrar a possibilidade legal de concessão do acréscimo 

de 25% na renda mensal inicial (RMI) aos segurados que necessitem de auxilio 

integral de terceiros para realizar suas atividades diárias, seja qual for sua espécie 

de aposentadoria percebida. Por fim, será utilizado o método comparativo no 

desenvolvimento desta pesquisa, para verificar que situações de invalidez podem 

acometer aposentados que percebem qualquer espécie de aposentadoria, com 

necessidade de semelhante acréscimo de 25% no valor a receber. 

 

2 ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO BENEFICIO DA APOSENTADORIA –    

GRANDE INVALIDEZ OU APOSENTADORIA VELOTUDINARIA 

 

O art. 45 da Lei 8.213/91 foi responsável por instituir o acréscimo de 25% ao 

valor da renda do benefício da aposentadoria por invalidez aos contribuintes que não 

podem, de forma independente, desenvolver suas atividades diárias e, por 

conseguinte, precisam de ajuda de terceiros para realizá-las. 
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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). 
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite 
máximo legal; 
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for 
reajustado; 
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao 
valor da pensão (BRASIL, 1991) 

 

 O dispositivo determina, ainda, que o segurado aposentado por invalidez que 

necessitar de cuidados diários para levar uma vida digna e que não pode, por sua 

própria iniciativa, fazê-los, terá direito a um acréscimo no valor mensal da sua 

aposentadoria, também chamado de “auxilio acompanhante”, ainda que ultrapasse o 

teto previdenciário.  

Observa-se que se trata de majoração do valor de um benefício que será 

concedida conforme requisitos apartados e distintos daquele (aposentadoria por 

invalidez), isto é, a aposentadoria por invalidez será concedida se for constatada a 

situação fática do contribuinte, estando ele permanentemente incapacitado para 

exercer qualquer tipo de labor, encontrando-se insuscetível à reabilitação, sendo 

inviável manter sua própria subsistência econômica, carecendo do apoio do Estado 

e, ainda, se cumprido o prazo de carência exigido. É o que basta para se ter direito 

ao recebimento da aposentadoria por invalidez.  

É perceptível que os requisitos para a concessão da referida majoração não 

decorrem diretamente daqueles analisados para aferir a aposentadoria por invalidez, 

sendo, portanto, condições independentes entre si. 

Nesse sentido, 

 

Verifica-se da norma o escopo do legislador de compensar os gastos 
do segurado com a contratação de uma pessoa que lhe garanta a 
assistência permanente, ou pelo o impedimento do exercício de 
atividade laborativa pelo familiar que tenha que cuidar do 
aposentado. [...] O objetivo da majoração é proteger a velhice e a 
pessoa portadora de deficiência, de forma a respeitar o princípio da 
dignidade da pessoa humana e os princípios norteadores da 
assistência social, quais sejam, da supremacia do atendimento as 
necessidades sociais e do respeito à dignidade do cidadão, ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade (BORGES, 2014). 
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Por sua vez, o art. 195, § 5º, da Constituição Federal de 1988 dispõe que 

“nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou 

estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Nesse ponto, se houver 

acréscimo de um novo benefício da seguridade social, aumento ou extensão de seu 

custo, deverá existir também uma prévia fonte de custeio, de forma a manter as 

finanças estatais equilibradas. Refere-se ao princípio da prévia fonte de custeio, que 

será tratado em momento posterior. 

 

3 PROBLEMÁTICA  

 

O elemento norteador para concessão do adicional de 25% no valor da renda 

mensal da aposentadoria por invalidez é a indisponibilidade ou incapacidade que o 

requerente segurado tem de lidar com atos do cotidiano, tendo necessariamente que 

se socorrer de outrem para tratar desses assuntos (cuidar-lhe no dia a dia), 

conforme dispõe o art. 45 da lei 8.213/91. 

Atualmente, o Instituto Nacional de Seguridade Social percebe esse tema em 

uma análise stricto sensu, considerando cabível tal adicional apenas àqueles que 

estão amparados pela aposentadoria por invalidez e cuja doença esteja prevista no 

anexo I do Decreto nº 3.048/1999, segundo o qual podem usufruir do acréscimo no 

âmbito administrativo do INSS os contribuintes que, mediante perícia médica, 

demonstrarem serem portadores das seguintes enfermidades: 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; 9- 

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 

Nessa linha de raciocínio, todos os agentes que se encontram nas mesmas 

condições do disposto acima, mas não se beneficiam com a aposentadoria por 

invalidez e sim por outra qualquer, ficariam desamparados pela previdência social, 

ou seja, não teriam o tal acréscimo, em razão do princípio da legalidade estrita e do 

princípio da prévia fonte de custeio. 
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Apesar disso, sob outra perspectiva, em uma interpretação à luz dos preceitos 

constitucionais e elementos norteadores da seguridade social, seria consectário 

lógico o tratamento igual àqueles que se encontram em situações idênticas, como os 

segurados com a necessidade de ter os gastos com seu cuidador compensados, 

independentemente do tipo de recebimento que provenha da previdência, 

legitimando, portanto, a extensão do benefício a todos os aposentados, tenham eles 

a guarida de qualquer tipo de aposentadoria disponibilizada pelo INSS, e não só o 

aposentado por invalidez.  

Nesse diapasão, corroboram entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, 

como o julgamento do tema nº 982 (REsp 1648305/RS e REsp 1720805/RJ) pelo 

STJ, em que se entendeu cabível a extensão do acréscimo a todas as 

aposentadorias, qualquer que seja o seu fato gerador, e também a TNU no processo 

PEDILEF: 50008904920144047133, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO 

WANDERLEY QUEIROGA. 

Por conseguinte, faz-se oportuno questionar se o contribuinte, que se 

encontra nas mesmas condições que os aposentados por invalidez, tem os mesmos 

direitos, ou ainda, se tem as mesmas possibilidades de garantir para si, após o 

evento que o tornou dependente, um valor pecuniário correspondente a sua 

realidade econômica e social, de forma a manter o equilíbrio financeiro e sua 

dignidade. E sendo negativa a resposta, qual seria a atuação minimamente cabível 

ao Estado, sob a égide dessa problemática?  

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, de forma inicial, 

tratam a questão suscitada acima da seguinte maneira: 

 

A previdência social é, portanto, o ramo da atuação estatal que visa a 
proteção de todo o indivíduo ocupado norma atividade laborativa 
remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou 
redução, permanente ou temporária, das condições de obter seu 
próprio sustento. Eis a razão pela qual se dá o nome de seguro 
social ao vínculo estabelecido entre o segurado da previdência e o 

ente estatal (2010, p. 27). 
 

Salvaguarda-se aqui, portanto, que caberia a aplicação daquele acréscimo 

aos aposentados do RGPS, aos tenham qualquer espécie de benefício 

previdenciário.  Para tanto, validar-se-á a discussão, ao expor a matéria sob a égide 

do princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, contrapostos com os 
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princípios da legalidade e necessária fonte de custeio prévia, assim como com a 

explanação dos desígnios da seguridade social e outros temas pertinentes, 

rememorando que cabe ao Estado amparar e prover o que é de direito aos 

comprovadamente necessitados. 

 

4 PRINCIPIO DA PRÉ-EXISTENCIA DE CORRESPONDENTE FONTE DE 

CUSTEIO 

 

Em razão da regra da contrapartida ou prévia fonte de custeio, sempre que 

criado ou majorado um novo benefício ou serviço, deverá ser criado também uma 

correspondente fonte de custeio, de forma a manter a harmonia entre a receita e 

despesas do caixa da seguridade social, garantindo o seu equilíbrio financeiro e 

atuarial. Nesse sentido, tem-se o artigo 195 da Constituição Federal: 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total. 

 

Grande parte da jurisprudência das cortes brasileiras vinha estabelecendo o 

entendimento, corroborado pelo que expressa o referido artigo, de que não se aplica 

o acréscimo em discussão as aposentadorias que não tenham como fato gerador a 

invalidez do segurado, ante a falta de uma prévia fonte de custeio, que arque com a 

extensão dos custos à seguridade social. 

Em contrapartida, em defesa da possibilidade de concessão de tal benefício, 

pois teria ele uma natureza assistencial, a Turma Nacional de Uniformização, nos 

autos PEDILEF 05010669320144058502, tendo como relator o juiz Federal Sérgio 

Murilo Wanderley Queiroga, corrobora com o seguinte argumento:  

 

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 
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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. 24. 
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 
05010669320144058502, JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO 
WANDERLEY QUEIROGA, TNU, DOU 20/03/2015 PÁGINAS 
106/170). 

 

Sobre o tema, também decidiu o STJ: 

 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
“AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ADICIONAL DE 25% (VINTE E 
CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. 
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. 
COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE 
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. GARANTIA DOS 
DIREITOS SOCIAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (NOVA IORQUE, 
2007). INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE ACORDO COM 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FATO GERADOR. BENEFÍCIO 
DE CARÁTER ASSISTENCIAL, PERSONALÍSSIMO E 
INTRANSFERÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE 
CUSTEIO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO 
CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DO INSS IMPROVIDO. [...] VIII - 
A aplicação do benefício às demais modalidades de aposentadoria 
independe da prévia indicação da fonte de custeio porquanto o 
"auxílio-acompanhante" não consta no rol do art. 18 da Lei n. 
8.213/91, o qual elenca os benefícios e serviços devidos aos 
segurados do Regime Geral de Previdência Social e seus 
dependentes. [...] (REsp 1720805 RJ, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018). 
 

A tese fixada pelo tribunal confirma, portanto, a finalidade de o acréscimo 

prover a assistência excepcional que o segurado da previdência terá em virtude da 

sua situação de dependente, acobertando para tanto, o rombo nas suas finanças, 

garantindo-lhe a manutenção de um padrão digno de vida. Da mesma forma, 

corrobora com o argumento, o fato de o acréscimo cessar com a morte daquele, 

pois, por óbvio, não haverá mais qualquer necessidade especial ali. 



10 

 

 

5 NATUREZA JURIDICA DA PREVIDENCIA SOCIAL 

 

A Constituição Federal dispõe, no art. 201, caput, a natureza jurídica da 

previdência social e seu caráter contributivo e de filiação obrigatória, a serem 

observados de forma a manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Estado. Ipsis 

litteris “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”. 

O direito previdenciário, como direito social, é insculpido por normas de direito 

público, e das suas fontes afirma-se que o vínculo do Estado com os trabalhadores 

em geral tem caráter sociopolítico, com escopo de promover a subsistência honrada 

de seus contribuintes.  

Mais completa se torna a explicação com os ensinamentos de Carlos Alberto 

e João Batista Lazzari: 

 

Com efeito, o seguro social, imposto por normas jurídicas emanadas 
do poder estatal, caracteriza uma intervenção do Estado na 
economia e na relação entre os particulares. E não é outra a função 
do poder estatal, senão a de assegurar o bem comum da sociedade 
a que serve. [...] Nesse sentido, impõe-se afirmar que concordamos 
seja necessária a intervenção estatal, uma vez que, conforme a 
própria doutrina internacional preconiza, o Estado utiliza a 
regulamentação e a prestação de serviços no campo previdenciário 
para fazer frente às falhas do mercado, no que tange aos ingressos 
jubilatórios, ou seja, a fim de garantir um regime que trate 
isonomicamente a todos os trabalhadores – garantia esta não 
concedida por um regime de previdência puramente privada –, 
permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários (2010, 
p. 44). 

 

Como visto, o Estado tem como atribuição salvaguardar a todos uma vida 

digna e, nesse contexto, para atingir sua finalidade, provê subsídios financeiros 

basilares àqueles que têm por certo tal direito e necessidade, garantindo aos 

hipossuficientes a efetivação da igualdade social. 

Em relação a isso, os doutrinadores ainda elucidam o seguinte:  

 

Os fenômenos que levaram a existir uma preocupação maior do 
Estado e da sociedade com a questão da subsistência no campo 
previdenciário são de matiz específica: são aqueles que atingem 
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indivíduos que exercem alguma atividade laborativa, no sentido de 
assegurar direitos mínimos na relação de trabalho, ou de garantir o 
sustento, temporária ou permanentemente, quando diminuída ou 
eliminada a capacidade para prover a si mesmo e a seus familiares 
(2010, p. 45). 
 

Da mesma forma, a concessão do “auxilio acompanhante”, corroborado com 

os fins aos quais se comprometem a seguridade social, atesta sua legitimidade no 

que dispõe o art.1º da Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com 

deficiência de Nova Iorque, de 2007, da qual o Brasil é signatário, tendo o intento de: 

“[...] promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito pela sua dignidade inerente", informando, inclusive, a 

necessária proteção estatal a todas as pessoas, de modo a erradicar discriminações 

também na seara previdenciária.  

 

6 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

O princípio da isonomia tem a finalidade de observar as semelhanças e 

diferenças entre os indivíduos da sociedade e, mediante tais realidades, buscar 

diminuir a discriminação em razão de motivos abusivos e opressores, remetendo-se 

esse perspectiva à famosa lição aristótelica, que ensina que se deve dispensar 

tratamento idêntico aos iguais e diferente aos desiguais, à medida que se 

desigualam.  

O princípio da igualdade, como também é chamado, deverá ser aplicado sob 

uma realidade perceptível/ concreta e para equiparar a relação in casu, se desiguais. 

Assim, se não existir desigualdade a ser destrinchada, significa que ali tal princípio já 

foi aplicado com sucesso. Neste raciocínio, Bernardis e Ferreira (2015, p. 85) 

lecionam ainda, que “é preciso analisar a proporcionalidade dos fatores 

discriminantes utilizados para estabelecer similitudes e distinções entre fatos, 

situações e pessoas”.  

Abstrai-se do tema em questão que, quando não há pertinência lógica da 

discriminação em curso, devem-se usar os ditames do princípio constitucional da 

isonomia, sob pena de se partir da mesma realidade fática, mas, entretanto, ter 

decisões jurídicas divergentes. Como exemplo, os segurados que se encontram 

dependentes de um acompanhante para realizar suas tarefas diárias, se 
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aposentados por invalidez, perceberão de maneira facilitada o adicional, mas de 

maneira diversa, os aposentados por qualquer outro tipo de benefício, que não a 

aposentadoria por invalidez, encontrarão obstáculos na concessão do acréscimo de 

25% à sua Renda Mensal Inicial (RMI).  

Tal questão causa insegurança jurídica e incerteza quanto à garantia de 

proteção de dos direitos indivíduos e deveres do Estado.  

Nesse ponto, Manoel Gonçalves, citando o doutrinador Lawrence em sua 

obra “Princípios fundamentais do direito constitucional”, assinala que “esse princípio 

importa no direito à igual tratamento (“equal treatment”) e no direito de tratamento 

como igual (“treatment as am equal”). O primeiro significa o acesso aos mesmos 

direitos; o segundo, o direito de não ser desavantajado em relação a outras 

pessoas” (2015, p. 217). 

Assim, considerando o desfavorecimento dos atingidos, é razoável a atuação 

do Estado em lançar mão de políticas afirmativas e construções jurisprudenciais 

diante das lacunas legais, promovendo meios de diminuição desta desigualdade 

econômica e social, atribuindo direitos iguais a essa parcela da sociedade, 

colocando-os em iguais condições de partida, qual seja, o recebimento do acréscimo 

em questão nas diversas modalidades de aposentadoria perceptíveis no INSS, 

preenchidos os requisitos.  

Outro aspecto é o limite para as diferenciações, que devem ter seus motivos 

justificados, ou seja, critérios bem delineados para, só então, legitimar um 

tratamento desigual. 

Manoel Gonçalves (2015, p. 218) separa em dois grupos a análise dos 

critérios que justificam o tratamento desigual, sendo eles, critérios subjetivos e 

objetivos. Quanto ao primeiro, diz que a identificação discriminatória de certo 

individuo estará em desacordo com a lei quando fundado na arbitrariedade, ou seja, 

“quando é maculada pelo desvio de poder, sendo estabelecida por razões que não 

se coadunam com sua finalidade”.  

Já em relação aos critérios objetivos, o doutrinador diz ser necessária a 

correspondência da diferenciação com a adequação ao fim almejado, devendo ainda 

ser razoável e proporcional aos danos causados. Esse último, por sua vez, é visto 

como “resposta afirmativa à indagação se o aspecto positivo da diferenciação 

supera seus aspectos negativos”.  
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À luz do explanado, sob os preceitos do princípio da isonomia, adotando a 

natureza assistencial de benefício do auxílio acompanhante, como dito 

anteriormente, percebe-se que não há critérios que justifiquem o tratamento desigual 

dos segurados que recebem diferentes tipos de benefícios na percepção do 

acréscimo de 25% no valor da renda da aposentadoria, razão pela qual deve ser 

concedido o adicional, independentemente de qual fosse a contingência geradora da 

aposentadoria.  

 

7 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA 

 

O princípio da legalidade se elevou com o Estado de Direito, tendo como 

finalidade a oposição às ingerências de um Estado autoritário e a poderes tiranos, 

bem como a condução da atuação administrativa, dentro dos limites previstos em lei 

e no ordenamento como um todo, como um bloco único e harmônico. 

O art. 4, inciso II, da CF estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Esse artigo deve ser 

entendido de forma diferente para o particular e para o Estado. Para o primeiro, 

enuncia a liberdade de o indivíduo fazer o que bem lhe aprouver, com exceção de 

eventuais proibições legais impostas, elevando, pois, a autonomia da vontade do 

cidadão e o princípio de liberdade. De forma diferente, a outra face do princípio tem 

o Estado (administração pública) como sujeito. Nesta situação, tal mandamento 

enuncia a obrigação de agir segundo a lei e aos preceitos fundantes do direito, em 

prol do bem comum e ao seu comando, sendo denominado, mais especificamente, 

como princípio da legalidade estrita. 

No seguinte sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:  

 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar 
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso (2006, p. 87). 

 

Corroborando com o elucidado, Carlos Alberto e João Batista ainda explicam 

que:  
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A constituição, ou seja, os princípios e preceitos insculpidos no texto 
constitucional são as fontes de maior hierarquia. É do texto da lei 
magna que se retira o fundamento das normas infraconstitucionais. 
No atual texto constitucional se estabelecem, taxativamente, os 
eventos cobertos pela previdência social, limites mínimos de 
benefícios substitutivos dos salários, e, no art. 7º, até mesmo, alguns 
benefícios em espécie. Assim, a constitucionalização do Direito 
Previdenciário tem trazido à tona, constantemente, discussões sobre 
a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas (2010, p. 
71) 

 

7.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FORMAL E MATERIAL 

 

O princípio da legalidade formal estabelece que, uma vez obedecidos 

legitimamente os trâmites do devido processo legal, tem-se uma lei vigente, que 

deverá ser estritamente observada. 

Nessa perspectiva, entendem uma parcela dos aplicadores do direito que 

expõem ser incabível a extensão do acréscimo de 25% aos contribuintes que não 

estão aposentados por invalidez, em razão do princípio da legalidade, sendo 

necessária a obediência à norma posta no art. 45 da Lei de Benefícios e a 

consequente manutenção do limite legal imposto ao magistrado. Portanto, como o 

referido artigo não estendeu sua aplicação aos demais segurados, com exceção dos 

aposentados por invalidez, não lhes caberia a majoração no valor final da RMI. 

Já o princípio da legalidade material diz respeito ao conteúdo da norma, 

implicando em sua validade, que, além de estar vigente, observa os preceitos 

constitucionais previamente existentes. 

Eros Grau (2006, p. 4) dizia que “não se interpreta o direito em tiras, aos 

pedaços”. Ensina que se faz necessário um exercício crítico, que contemple a 

Constituição por inteiro, a fim de buscar compatibilizar todos os ditames e bases 

fundantes do ordenamento jurídico pátrio, arrematando-o.  

Desse modo, não se nega que o administrador público tenha que agir 

somente embasado por um fundamento legal, todavia os mandamentos legais 

devem ser entendidos não apenas em seu viés de leis positivadas, mas sim como 

um só corpo de regras jurídico sociais, abrangendo todo o ordenamento, de modo a 

justificar a finalidade do poder público e sua atuação (seja como administrador, 

legislador ou aplicador do direito) e, por fim, validando as razões de existência de 

um Pacto Social para formação do Estado Democrático de Direito. 
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Além do mais, para um melhor esclarecimento da questão, a interpretação da 

possibilidade de acréscimo do adicional de 25 % à RMI daqueles segurados que se 

encontrem em situação de dependência, não se pode limitar apenas a uma análise 

formal ou positivista, uma vez que a Constituição Federal e mais amplamente o 

ordenamento jurídico, conforme demonstrado, opta à análise de uma legalidade latu 

sensu, tanto no aspecto formal quanto material, de modo a ser absolutamente 

essencial à interpretação daquela, dentro do bloco de normas jurídicas brasileiro, 

como um único “corpo” de mandamentos. Essa interpretação também deve ser 

calcada na realidade a que se deve aplicar a norma. Assim, entende-se justificada a 

não omissão da administração pública e do judiciário ante a sua necessária atuação, 

mais especificamente na situação fática que se sucede a presente discussão. 

Sob o mesmo ponto de vista, em defesa da análise da legalidade de forma 

ampla, considerar-se-ão, também, os preceitos fundantes do Estado Democrático de 

Direito brasileiro, como de entendimento basilares para compreensão dos 

propósitos/ designíos da seguridade social. Assim, faz-se oportuno citar Hely Lopes 

Meireles: 

 

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve 
conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativa para dar 
plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela 
que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido 
de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os 
preceitos da instituição pública. 
Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo 
que atendê-la na sua letra e no seu espírito. A administração, por 
isso, deve ser orientada pelos princípios do Direito e da Moral, para 
que ao legal se ajunte o honesto e o conveniente aos interesses 
social (2016, p. 94). 
 

Por fim, é sabido que as condutas descritas na lei e afins não findam a 

previsão de ocorrência de outros casos, ou seja, não listam todas as situações que 

podem vir a existir na sociedade. Este pensamento deve ser considerado, inclusive, 

no tocante ao agir dos poderes do Estado, de forma a não causar prejuízos evitáveis 

aos cidadãos e, se já existentes, prestar a tutela jurisdicional com eficiência, 

modificando a realidade daquele direito maculado.  

Diante do explanado, identifica-se também que as normas devem ser 

interpretadas de forma que se tenha uma ampla efetividade constitucional. É o que 

Canotilho chama de “princípio da máxima efetividade”, que, em suas palavras:  
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É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas 
constitucionais, embora a sua origem esteja ligada à tese da 
atualidade das normas programáticas (THOMA), é hoje sobretudo 
invocado no âmbito dos direitos fundamentais, no caso de dúvidas 
deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos 
direitos fundamentais (2002, p. 227). 

 

Logo, pretere-se a interpretação restrita à literalidade da norma, de modo a 

alcançar uma atuação estatal mais efetiva, tendo em vista que sua grande finalidade 

é atender ao bem comum da sociedade, de maneira que não se justifiquem os fins 

alcançados por meios omissos e medianos. 

 

8 COLISÃO DE PRINCÍPIOS  

 

8.1 INTRODUÇÃO 

 

Faz-se oportuno explanar como são solucionadas as demandas decorrentes 

de princípios plurissignificativos e conflitantes entre si. A qual conferir a máxima 

efetividade e dar-lhe prevalência? 

A problemática exposta no presente trabalho aborda, justamente, um conflito 

de normas e as possibilidades de sua aplicação in casu, incorrendo na 

demonstração de algumas premissas para o alcance de tal finalidade.  

O art. 45 da Lei ordinária 8.213/91 amparou expressamente a possibilidade 

de acréscimo de 25% na aposentadoria dos aposentados por invalidez, mediante 

algumas condições já amplamente expostas, todavia, deixou de abrigar os 

segurados que recebem outros tipos de benefícios previdenciários, ainda que se 

encontrem em posições iguais às analisadas para o deferimento da concessão do 

acréscimo daqueles. 

Uma grande parte dos aplicadores do direito entendem, com base no princípio 

da legalidade, caber tal acréscimo tão somente aos aposentados por invalidez, como 

expressamente ordena a lei. Também justificam esse raciocínio, como já exposto, ao 

fato de não haver uma prévia fonte de custeio que permita estender aquele 

acréscimo aos demais aposentados, não podendo ocorrer, de fato, o contrário do 

que dispõe aquele artigo.  
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Noutro ponto, convergindo com entendimento acima explanado, a outra 

parcela dos juristas afirma que deve preferir-se a exegese que mais se aproxime dos 

mandamentos constitucionais, destacando-se, também, o fim a que se destina a 

seguridade e, mais especificamente, a previdência social, na justificativa de que 

haveria sim a possibilidade de extensão do acréscimo aos aposentados por idade, 

por tempo de contribuição e outros, todos constantes no rol de benefícios da 

previdência (Art. 18 da Lei 8.213/91). Fundamenta esta posição, maiormente, nos 

princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, numa aproximação com o 

princípio da legalidade material e o devido processo legal material.   Do exposto, faz-

se oportuna a discussão que se segue. 

Os princípios são mandamentos primários de otimização do ordenamento 

jurídico, expressam deveres prima facie, coexistem e são de mesma hierarquia. São 

padrões de conduta que buscam estruturar o ordenamento com as condições mais 

favoráveis a se obter a concretização de deveres e direitos.  

Identifica-se, aqui, a primazia dos princípios constitucionais, em face das 

demais normas. 

Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:  

 
DA ISONOMIA. GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS. 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (NOVA IORQUE, 2007). 
INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE ACORDO COM 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FATO GERADOR. BENEFÍCIO 
DE CARÁTER ASSISTENCIAL, PERSONALÍSSIMO E 
INTRANSFERÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE 
CUSTEIO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO 
CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DO INSS IMPROVIDO. [...] V - A 
pretensão em análise encontra respaldo nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da isonomia, bem como na garantia dos direitos 
sociais, contemplados, respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 
6º, da Constituição da República. [...] (REsp 1648305/RS, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Rel. p/ Acórdão Ministra 
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/08/2018, DJe 26/09/2018). 

 

Sobre o poder do parlamento, considerando o propósito dos princípios, Sergio 

Cademartori, no prefácio do livro de Cristóvam (2005, p. 15), aduz que: 

 

Surgiu assim a necessidade de estabelecer um nível de normatividade 
superior e vinculante a esses novos donos do direito, com o fito de 
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demarcar limites ao seu poder em benefícios das pessoas, em função 
das quais o Estado de Direito deve existir e funcionar. 

 

Além disso, é de se considerar que o ordenamento abarca uma quantidade 

significativa de princípios a serem ponderados in casu, dando margem de 

interpretação ao aplicador da lei. Nesse sentido, ensina Sergio que “os novos 

senhores do direito passam a ser os juízes (Zagrebelsky). Isso acarreta para esses 

operadores ônus da justificação racional de suas decisões, como pressuposto de 

sua legitimação. Justificação que assume a forma argumentativa” (p. 16). 

 No pensamento de Cristóvam (2005, p. 60), “em uma perspectiva mais 

tradicional, há que se entender por função o objetivo ou finalidade perseguido pelo 

operador jurídico quando aplica um princípio, no sentido de explicação do 

ordenamento, permitindo interpretá-lo ou integrá-lo”, assim, sendo parâmetros/ 

caminhos para resolução de lides e complemento de lacunas legais.  

Do exposto, pode-se concluir que a execução da norma deve ser orientada 

consoante o teor dos princípios constitucionais, bem como sabe-se que “a relação 

de conflito não ocorre diretamente entre uma determinada regra e um dado princípio 

ou conjunto de princípios, mas sim, entre o princípio ou conjunto de princípios que 

sustentam a referida regra e aqueles que a repudiam”, conforme ensina aquele 

doutrinador (2005, p. 63). 

 

8.2 RAZOABILIDDE E PROPORCIONALIDADE 

 

É importante também identificar, antes de qualquer coisa, o teor das máximas 

da razoabilidade e proporcionalidade. 

A razoabilidade e proporcionalidade são meios de interpretação pelos quais 

se permite pautar/ aferir a legitimidade do Estado em todas suas esferas de poder.  

Ademais, embora alguns doutrinadores como Cristóvam e Alexy, por 

exemplo, defendam a máxima da razoabilidade e proporcionalidade como sendo 

mandamentos distintos, parte da doutrina nacional e o STF diz se tratar de 

sinônimos, dando igual tratamento entre elas. 

Na perspectiva de Cristóvam, a razoabilidade corresponde a uma adequação 

plausível dos meios empregados em relação aos fins a serem alcançados; seria um 

“parâmetro negativo da atuação do Poder Público”. Quanto à proporcionalidade, 
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pelos seus critérios, “pode-se avaliar a adequação e a necessidade de certa medida, 

bem como de outras, menos gravosas aos interesses sociais, não poderiam ser 

praticadas em substituição àquela empreendida pelo poder público” (2005, p. 160) 

Noutra concepção, entende-se que a proporcionalidade e razoabilidade têm o 

mesmo significado, não obstante a diferença de nomenclaturas, sendo a 

“proporcionalidade nada mais que uma faceta da razoabilidade”, conforme 

preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello (1999, p. 68). 

Por outro lado, a despeito de um posicionamento sobre qual entendimento 

adotar em relação à equivalência da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que 

esses “pesos e medidas” têm que ser considerados como critérios de escolha para 

aplicação de determinado princípio, num caso concreto.  

 

8.2 PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

 

Será discutido no presente tópico, especificamente, aquelas situações em que 

há colisão de princípios que sustentam a solução de determinado caso de forma 

contraditória, sabendo-se que, para a priorização de um em relação ao outro, não se 

romperá com a ordem jurídica, mas tão somente se escolherá o de maior cunho 

valorativo naquela situação especifica, de forma a garantir a harmonia e coerência 

do ordenamento.  

Além disso, a título de um derradeiro esclarecimento, o critério de solução de 

conflitos aqui apresentado destina-se à oposição de normas jurídicas de igual 

espécie, os princípios constitucionais, considerando também que será observada 

não a letra da lei, em tese hostilizada, mas sim os mandamentos que embasam sua 

aplicação. 

Nesta esteira, assevera Cristóvam: 

 

A colisão entre princípios constitucionais não tem solução no campo 
da validade, mas sim no âmbito do valor. Se uma determinada 
situação é proibida por um princípio, mas permitida por outro, não há 
que se falar em nulidade do primeiro pela aplicação do outro ou vice-
versa. No caso concreto, em uma relação de precedência 
condicionada, determinado princípio terá maior relevância que outro, 
preponderando segundo as circunstâncias fáticas e jurídicas (2005, 
p. 232). 
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Assim, entende-se que os princípios coexistem, de forma simultânea, cada 

qual com o seu conteúdo essencial e, quando em confronto de necessidades, ante 

um problema prático, aquele de maior peso e importância prevalecerá sobre o outro, 

que apesar de também ser reconhecido constitucionalmente, causará um prejuízo 

menor se relativizado ante a realidade atual do caso.  

Diz-se, deste modo, que os interesses serão ponderados e a lide resolvida de 

modo a dar a máxima efetividade aos mandamentos do ordenamento jurídico 

brasileiro, este último visto como um único bloco, não obstante suas ramificações. 

Segundo Cristovam (2001, p. 192), “equivale dizer que, tomando em conta a 

situação concreta, determinam-se as condições sob as quais um princípio 

constitucional precede o outro”, e continua “havendo modificação nas condições, a 

relação de precedência pode ser resolvida inversamente”.  

Portanto, se inicialmente eles – os princípios- estão em patamar de igualdade 

em relação ao peso de seus valores, o escolhido para sobressair-se o será por meio 

da ponderação de critérios que motivarão o aplicador do direito, sendo o intérprete 

da norma quem legitimará sua decisão por meio da argumentação jurídica adotada. 

Outrossim, explica GRAU: 

 

Não há no sistema, nenhuma norma a orientar o intérprete e o 
aplicador a propósito de qual dos princípios, no conflito entre 
eles estabelecido, deve ser privilegiado, qual o que deve ser 
desprezado. Em cada caso, pois, em cada situação, a dimensão 
do peso ou importância dos princípios á de ser ponderada (1993, 
p. 324). 
 

Pode-se dizer, então, que é indispensável que haja racionalidade na decisão 

que irá ponderar os elementos em discussão, estabelecendo critérios valorativos e 

limitando-os, diante de princípios de maior relevância in casu. Ou seja, os 

mandamentos principiológicos serão aplicados observando outros princípios e 

regras opostas (possibilidade jurídica), bem como será considerada a realidade do 

ambiente a ser aplicado (possibilidade real de adequação do fato a norma). 

Concluindo, será o juiz o aplicador do direito, quem decidirá como tais direitos serão 

comungados. 

 

9 CONCLUSÃO 
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Como intuito de ponderar os pontos de debate para a concessão ou negativa 

do “auxilio acompanhante” aos aposentados da previdência social brasileira, 

independentemente de qual tenha sido o fato gerador do seu benefício, o presente 

trabalho buscou expor os embasamentos doutrinários e jurisprudenciais pertinentes, 

não findando, é claro, todas as possibilidades de discussão.  

Do exposto, conclui-se que, para subsunção da norma do art. 45 da Lei nº 

8.213/91 aos casos que buscam, no INSS e no judiciário diariamente, o acréscimo 

de 25 % no valor de seu benefício, ainda que não recebam aposentadoria por 

invalidez, mas desde que se encontrem em condições de dependência de uma 

terceira pessoa para realizar suas tarefas diárias, faz-se essencial a aplicação dos 

mandamentos constitucionais, de forma a diminuir, legitimamente, as disparidades 

existentes, observando as limitações jurídicas e fáticas do caso em concreto, em 

prol da manutenção e concretização do da dignidade da pessoa humana, em última 

instância. 

Nessa perspectiva, especificamente em relação à atuação do poder judiciário, 

tem-se que:  

 

Muito embora seja plenamente aceitável a ideia das regras enquanto 
razões peremptórias no processo de aplicação judicial do Direito, na 
resolução dos casos práticos, não se pode olvidar, por certo, que 
corriqueiramente o juiz é levado a afastar a aplicação de uma regra 
jurídica – ainda que especifica e diretamente referível ao caso, em 
face de sua desconformidade a determinado princípio ou conjunto de 
princípios constitucionais. Não obstante se reconheça a qualidade 
das regras enquanto razões peremptórias para a decisão judicial, a 
mera existência de uma regra especifica não ilide, definitivamente, a 
ação interpretativa do juiz, que deve, invariavelmente, preferir a 
aplicação sistemática do direito, aproximando a decisão judicial, viva 
a legitimamente, dos postulados de justiça e igualdade 
(CRISTOVAM, 2005, p. 101). 

 

À vista disso, entende-se que a ação da Administração Pública deve se 

desenvolver e alçar validade, não só nas normas positivadas, mas em todos os 

pilares do direito. Deve-se observar, uma visão “lato sensu”, ou seja, sistêmica ao 

que se refira ao ordenamento jurídico brasileiro como um todo, pois, se fosse 

diferente, haveria o risco de uma atuação negligente por parte do Estado.   
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