
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.664 - RS (2014/0084956-9)
  
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
RECORRIDO : RODRIGO CARASAI 
ADVOGADO : GUSTAVO BAUERMANN E OUTRO(S)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. ART. 45 DA LEI N. 8.213/91. ADICIONAL DE 25% 
(VINTE E CINCO POR CENTO). VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIFERENCIADA RECONHECIDA 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVALIDEZ E NECESSIDADE DE 
ASSISTÊNCIA DE TERCEIRO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
EQUÍVOCO NA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE 
DE INCIDÊNCIA. 
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde 
da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a 
tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de omissão. 
II – O Tribunal a quo concluiu, após análise dos laudos periciais, pela 
existência de incapacidade e necessidade de auxílio permanente de 
terceira pessoa desde o equivocado requerimento e deferimento de 
auxílio-doença.
III – A situação fática diferenciada e o princípio da dignidade da pessoa 
humana autorizam a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, durante o período de 
percepção de benefício diverso, que desde o início deveria ser o de 
aposentadoria por invalidez.
IV – Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 

PRIMEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, 
vencido o Sr. Ministro Relator, negar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o 
acórdão. Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. 
Ministros Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4ª Região), 
Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente) e Benedito Gonçalves. 

Brasília (DF), 28 de abril de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRA REGINA HELENA COSTA  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.664 - RS (2014/0084956-9)
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
RECORRIDO : RODRIGO CARASAI 
ADVOGADO : GUSTAVO BAUERMANN E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA: Trata-se de recurso 

especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no art. 

105, III, a, da CF, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado 

(fl. 264):

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 
AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
ADICIONAL POR NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 
PERMANENTE. 
I. Considerando que os elementos probatórios demonstram que a 
parte autora apresentava incapacidade total e permanente desde a 
data do requerimento administrativo, seria cabível a concessão da 
aposentadoria por invalidez, com o acréscimo de que trata o art. 45 
da LPBS, por necessitar de acompanhamento permanente de 
terceiro. 
II. Afigura-se correta a concessão do adicional por necessidade de 
acompanhamento, previsto no art. 45 da LBPS, ao segurado inválido, 
quando demonstrado que necessitava do cuidado permanente de 
terceiro desde a data de concessão do auxílio-doença.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para 

fins de prequestionamento (fl. 281).

O INSS alega violação aos arts. 535 do CPC e 45 da Lei n. 8.213/91, 

sustentando negativa de prestação jurisdicional e a impossibilidade de deferimento do 

adicional de 25% (vinte e cinco por cento), de que trata o art. 45 da Lei 8.213/91, a benefício 

diverso da aposentadoria por invalidez. 

Aduz que, na espécie, "o autor percebia, no período de 16/02/2009 a 

31/03/2011, o benefício de auxílio-doença, de modo que, à luz da legislação de regência, não 

tinha direito, até a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez, ao 

acréscimo em discussão, como expressamente previsto no art. 45 da LBPS" (fl. 288).
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Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 299/304.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.664 - RS (2014/0084956-9)

VOTO VENCIDO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA(RELATOR): 

Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o 

Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, 

apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, 

confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de 

prestação jurisdicional.

Quanto à questão de fundo, discute-se no especial a possibilidade de incidência 

do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45, caput, da Lei n. 

8.2313/91, ao benefício de auxílio-doença recebido pela parte recorrida em momento anterior 

à concessão da aposentadoria por invalidez.

No caso, o Tribunal a quo entendeu que, por estar evidenciada a necessidade 

de assistência permanente de outra pessoa, o adicional seria devido desde a concessão do 

auxílio-doença, pois, à época, o segurado já estaria incapacitado e, portanto, carecedor do 

auxílio de terceiros para a realização de tarefas inerentes ao seu cotidiano.

A propósito, confira-se o trecho do acórdão recorrido, em que a Corte de 

origem concluiu que a parte autora faz jus ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 

o seu benefício, in litteris (fls. 259/261):

Sem embargo dessas considerações, na hipótese está-se a tratar de 
auxílio-doença. Tomado o instituto em sua pureza, sem ingressar na 
análise específica da situação fática, cabe rejeitar a pretensão de 
estender ao auxílio-doença o acréscimo ora sob exame exatamente 
pela circunstância de o legislador, com amparo constitucional, 
expressamente assegurar seu deferimento apenas e tão-somente nos 
casos de aposentadoria por invalidez.
Ocorre que, na espécie, salvo melhor juízo, o caso seria, desde o 
início, de concessão de aposentadoria por invalidez. É provável que o 
patrono da parte autora não tenha se atentado a essa 
particularidade, deixando de postular a revisão do benefício a fim de 
que o concedido (auxílio-doença) restasse suplantado pelo 
efetivamente devido (aposentadoria por invalidez).
Essa conclusão é alcançada pela análise dos exames médicos a qual 
foi submetido o autor ainda na esfera administrativa.
Laudo elaborado em 06/03/2009 consigna "fraturas múltiplas da 
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coluna cervical". Prossegue: "perícia hospitalar realizada pelo Dr. 
Marino. 26 anos, vendedor de automóveis, refere que no dia 31/01/09 
ao mergulhar em piscina, bateu com a cabeça e teve lesão em coluna 
cervical, foi avaliado no HU e HGCR e dois dias depois foi para a 
Clínica San Patrick, onde se encontra. Em uso de SF, Meromepen, 
Dipirona, Nauseadron, Omeprazol, Fluoxetina, Clexane e 
Prednisona. Conforme citação do médico assistente, houve trauma 
raquemedular, com fratura de C5 e C7, feito fixação cirúrgica e 
apresenta paraplegia e paralisia de MMSS. Com compromentimento 
de diafragma (cessou respirador no dia anterior). Aguardando nova 
cirurgia. Colonizado por pseudômonas. Em alimentação VO por 
terceiro" (evento 19, PROCADM1, fl. 01).
Em 10/02/2010 foi elaborado novo laudo, com as seguintes 
conclusões: "fraturas múltiplas da coluna cervical", "segurado 
comprova incapacidade laborativa na presente data. Apresenta 
seqüelas neurológicas importantes após TRM com fratura de C5 e 
C7. Está em fisioterapia com recuperação parcial dos movimentos de 
membros superiores. Lesões com prognóstico reservado. Sugerido 
R2. Deverá ser reavaliado no limite em relação às seqüelas 
apresentadas e condição laboral" (evento 19, PROCADM1, fl. 02).
Finalmente, foi realizado exame em 02/03/2011, o qual findou por 
certificar a conveniência da concessão de aposentadoria por 
invalidez, com o adicional de 25% (vinte e cinco por cento): 
"Fraturas múltiplas da coluna cervical. Paralisia dos dois membros 
superiores ou inferiores. (...) Segurado com quadro clínico definitivo, 
inapto para prática de todas atividades do dia-a-dia, necessitando de 
auxílio de terceiros para sua subsistência. Pode ser reabilitado; 
estudou até o quarto semestre da faculdade de Direito. No momento, 
completamente inapto para o trabalho. Pode pleitear retorno com 
adaptações e, no caso, seu benefício deverá ser suspenso em 
conformidade com a legislação vigente. O segurado foi orientado".
Nada indicava, desde a primeira perícia administrativa, que pudesse 
o autor retomar sua capacidade laboral, ainda que de forma relativa, 
mas apenas uma pequena probabilidade dada a extensão e a 
gravidade das lesões. O quadro desde o início acenava para a 
invalidez do requerente.
Portanto, cabível, como asseverado, a concessão de aposentadoria. 
Sucede que o pleito apresentado nestes autos não consigna 
expressamente essa conversão desde a data do requerimento 
administrativo. Simplesmente cinge-se a postular o adicional previsto 
no art. 45 da LBPS. Assim, dispor sobre a conversão em momento 
anterior, nestes autos, implicaria proferir sentença extra petita.
O que se verifica, pois, é que o direito ao acréscimo existe, 
faltando-lhe o pressuposto - por imperfeição na articulação do 
pedido (processual) e não por ausência de pressupostos jurídicos 
(material) - que é a aposentadoria por invalidez.
Porém, com a devida vênia ao entendimento externado na sentença, 
entendo que esse obstáculo de ordem processual não deve ocluir o 
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direito ao acréscimo. Por conseguinte, adotando solução tópica que 
compatibiliza a regra constitucional que assegura a cobertura 
previdenciária em razão da invalidez e o art. 45 da LBPS, entendo 
adequado conceder o acréscimo de que trata o dispositivo 
imediatamente antes transcrito desde o requerimento administrativo 
até o momento em que efetivamente passou a ser integralizado pela 
autarquia, conquanto titulasse, o autor, no período controverso, o 
benefício de auxílio-doença.
Não descuido da possibilidade de a presente decisão acarretar um 
paradoxo jurídico. Estimulado, é possível que o autor pretenda 
converter, daí por intermédio de demanda alheia, o auxílio-doença 
em aposentadoria por invalidez desde a DER, sem que, no entanto, 
obtenha sucesso. Mas mesmo que conjecturável essa situação, não 
parece correto abstrair o direito ao acréscimo, hic et nunc 
expressamente pleiteado.
Por conseguinte, restando evidenciado que, em virtude da 
incapacidade total e permanente, o autor necessitava do 
acompanhamento permanente de terceiro, faz jus ao acréscimo de 
que trata o art. 45 da Lei n. 8.213/91, desde a data do requerimento 
administrativo, em 16/02/2009 , até a data da conversão em 
aposentadoria por invalidez em 31/03/2011

Para melhor elucidar a questão, trago à colação o dispositivo legal em 

comento, verbis: 

Art. 45. 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).

No ponto, vale transcrever o escólio de Daniel Machado da Rocha e de José 

Paulo Baltazar Junior (Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social.  12. ed., Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 276), verbis:

É concedido ainda um acréscimo de 25% em favor de segurado que 
necessita de assistência permanente de outra pessoa (art. 45). O 
acréscimo é exclusivo da aposentadoria por invalidez, não se 
aplicando ao auxílio-doença, nem à renda mensal vitalícia ou 
benefício assistencial de prestação continuada,[...].

Logo, sem embargo dos ponderáveis fundamentos do acórdão recorrido, o art. 

45 da Lei n. 8.213/91, ao tratar do adicional em tela, restringiu a sua concessão ao benefício 

de aposentadoria por invalidez. Assim, não obstante o percentual de 25% se destinar ao 

segurado que necessite de assistência permanente de outra pessoa, apenas terá lugar quando o 

beneficiário ostentar a qualidade de titular de aposentadoria por invalidez, o que não ocorreu 
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no caso ora examinado, razão pela qual descabe sua incidência no período em que o segurado 

percebia o auxílio-doença. 

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO 

INSS.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.664 - RS (2014/0084956-9)

RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
RECORRIDO : RODRIGO CARASAI 
ADVOGADO : GUSTAVO BAUERMANN E OUTRO(S)

VOTO-VENCEDOR

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA 

HELENA COSTA: 
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão prolatado pelo Tribunal 

Regional Federal da 4a Região, que concedeu ao Autor o adicional de 

25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, durante o período de 

percepção de benefício diverso da aposentadoria por invalidez, porquanto 

se encontrava inválido e necessitando do cuidado permanente de terceira 

pessoa desde a data do deferimento do auxílio-doença.

O Excelentíssimo Ministro Relator deu provimento ao 

recurso especial da Autarquia Previdenciária ao entendimento de que “o 

art. 45 da Lei n. 8.213/91, ao tratar do adicional de 25% (vinte e cinco por 

cento), restringiu sua incidência ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, na hipótese de o segurado necessitar de assistência 

permanente de outra pessoa, cujo acréscimo, entretanto, não poderá ser 

estendido a outras espécies de benefícios.”

Peço vênia para divergir dessa orientação.

Por primeiro, haverá contrariedade ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando a omissão disser respeito à fundamentação 

exposta, e não quando os argumentos invocados não restarem 

estampados no julgado. 

Ademais, constatada apenas a discordância do INSS com o 

deslinde da controvérsia, não restou demonstrada efetiva omissão a 

ensejar a integração do acórdão impugnado, porquanto a fundamentação 

adotada pela Corte de origem é clara e suficiente para respaldar a 
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conclusão alcançada.

Outrossim, a Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, estabelece no art. 45 que todo 

segurado aposentado por invalidez que necessitar da assistência 

permanente de outra pessoa terá direito a um acréscimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) no valor do seu benefício.

Considerando a redação de tal dispositivo, somente o 

beneficiário de aposentadoria por invalidez, que for declarado 

dependente do auxílio de terceiros para a realização das atividades 

cotidianas, terá direito ao acréscimo. Os demais segurados, mesmo 

necessitando da assistência permanente de terceiro, não fazem jus ao 

adicional no valor do seu benefício.

Com efeito, o aspecto distintivo deste caso é justamente o 

reconhecimento, pelo Tribunal de origem, desde o início, de que a 

situação fática ensejava a concessão da aposentadoria por invalidez e 

não, como foi erroneamente deferido, auxílio-doença, conforme extrai-se 

da fundamentação (fls. 256/263e):

Sem embargo dessas considerações, na hipótese está-se a 
tratar de auxílio-doença. Tomado o instituto em sua pureza, 
sem ingressar na análise específica da situação fática, cabe 
rejeitar a pretensão de estender ao auxílio-doença o 
acréscimo ora sob exame exatamente pela circunstância de 
o legislador, com amparo constitucional, expressamente 
assegurar seu deferimento apenas e tão-somente nos casos 
de aposentadoria por invalidez.
Ocorre que, na espécie, salvo melhor juízo, o caso seria, 
desde o início, de concessão de aposentadoria por 
invalidez.  É provável que o patrono da parte autora não 
tenha se atentado a essa particularidade, deixando de 
postular a revisão do benefício a fim de que o concedido 
(auxílio-doença) restasse suplantado pelo efetivamente 
devido (aposentadoria por invalidez).
Essa conclusão é alcançada pela análise dos exames 
médicos a qual foi submetido o autor ainda na esfera 
administrativa.
Laudo elaborado em 06/03/2009 consigna 'fraturas múltiplas 
da coluna cervical' . Prossegue: 'perícia hospitalar realizada 
pelo Dr. Marino. 26 anos, vendedor de automóveis, refere 
que no dia 31/01/09 ao mergulhar em piscina, bateu com a 
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cabeça e teve lesão em coluna cervical, foi avaliado no HU 
e HGCR e dois dias depois foi para a Clínica San Patrick, 
onde se encontra. Em uso de SF, Meromepen, Dipirona, 
Nauseadron, Omeprazol, Fluoxetina, Clexane e Prednisona. 
Conforme citação do médico assistente, houve trauma 
raquemedular, com fratura de C5 e C7, feito fixação 
cirúrgica e apresenta paraplegia e paralisia de MMSS.  Com 
compromentimento de diafragma (cessou respirador no dia 
anterior). Aguardando nova cirurgia. Colonizado por 
pseudômonas. Em alimentação VO por terceiro ' (evento 19, 
PROCADM1, fl. 01).
Em 10/02/2010 foi elaborado novo laudo, com as seguintes 
conclusões: 'fraturas múltiplas da coluna cervical', 'segurado 
comprova incapacidade laborativa na presente data. 
Apresenta seqüelas neurológicas importantes após TRM 
com fratura de C5 e C7. Está em fisioterapia com 
recuperação parcial dos movimentos de membros 
superiores. Lesões com prognóstico reservado. Sugerido 
R2. Deverá ser reavaliado no limite em relação às seqüelas 
apresentadas e condição laboral' (evento 19, PROCADM1, 
fl. 02).
Finalmente, foi realizado exame em 02/03/2011, o qual 
findou por certificar a conveniência da concessão de 
aposentadoria por invalidez, com o adicional de 25% (vinte e 
cinco por cento): 'Fraturas múltiplas da coluna cervical. 
Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. (...) 
Segurado com quadro clínico definitivo, inapto para prática 
de todas atividades do dia-a-dia, necessitando de auxílio de 
terceiros para sua subsistência.  Pode ser reabilitado; 
estudou até o quarto semestre da faculdade de Direito. No 
momento, completamente inapto para o trabalho. Pode 
pleitear retorno com adaptações e, no caso, seu benefício 
deverá ser suspenso em conformidade com a legislação 
vigente. O segurado foi orientado'.
Nada indicava, desde a primeira perícia administrativa, que 
pudesse o autor retomar sua capacidade laboral, ainda que 
de forma relativa, mas apenas uma pequena probabilidade 
dada a extensão e a gravidade das lesões. O quadro desde 
o início acenava para a invalidez do requerente.
Portanto, cabível, como asseverado, a concessão de 
aposentadoria.  Sucede que o pleito apresentado nestes 
autos não consigna expressamente essa conversão desde a 
data do requerimento administrativo. Simplesmente cinge-se 
a postular o adicional previsto no art. 45 da LBPS. Assim, 
dispor sobre a conversão em momento anterior, nestes 
autos, implicaria proferir sentença extra petita.
O que se verifica, pois, é que o direito ao acréscimo existe, 
faltando-lhe o pressuposto - por imperfeição na articulação 
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do pedido (processual) e não por ausência de pressupostos 
jurídicos (material) - que é a aposentadoria por invalidez. 
(destaques meus)

O Autor, a partir do momento em que sofreu o acidente, 

conforme os múltiplos laudos periciais considerados pelo Tribunal de 

origem, que atestam fraturas múltiplas na coluna cervical, com sequelas 

neurológicas e paralisia dos membros, tornou-se inválido, não possuindo 

condições de ter uma vida digna sem o auxílio permanente de terceira 

pessoa para a realização de atividade simples e usuais, como higiene, 

alimentação e locomoção. 

Assim sendo, não obstante não ter sido requerida a 

concessão de aposentadoria por invalidez, correta a decisão do Tribunal 

de origem ao concluir que o INSS, verificando que o Autor encontrava-se 

inválido com remotas chances de recuperação, deveria ter implementado 

tal benefício desde o equivocado requerimento de auxílio-doença. 

Cumpre ressaltar que a incapacidade não está adstrita tão 

somente ao enfoque médico, estando também relacionada à vida do 

indivíduo, sua rotina e relações sociais, o que atrai a aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, III, C.R.), na concessão dos 

benefícios previdenciários.  

Dessarte, tendo em vista as peculiaridades do caso 

concreto, entendo que o Autor possui direito ao adicional de 25% (vinte e 

cinco por cento) desde a data de concessão do auxílio-doença, razão 

pela qual não verifico a alegada violação ao art. 45 da Lei n. 8.213/91.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
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Relatora para Acórdão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF
RECORRIDO : RODRIGO CARASAI
ADVOGADO : GUSTAVO BAUERMANN E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria por Invalidez

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o acórdão.

Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. Ministros Marga Tessler (Juíza 
Federal convocada do TRF 4ª Região), Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente) e Benedito 
Gonçalves.
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