






























































O adicional de 25% (vinte 
e cinco por cento) sobre 
o salário de benefício 
(valor da aposentado-

ria), cabe aos segurados aposentados 
acometidos da chamada “grande 
invalidez”, ou seja, necessidade de 
acompanhante permanente em razão 
de problemas de saúde inca-

pacitantes, sendo que referido direito 
encontra-se previsto no art. 45 da Lei 
n. 8.213/91, ao dispor que “o valor da 
aposentadoria por invalidez do segu-
rado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será 
acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento)”.

A Lei n. 8.213/91 é restritiva ao ga-
rantir o pagamento do acréscimo de 

25% (vinte e cinco por cento) exclu-
sivamente aos aposentados por 

invalidez, que necessitam da 
assistência permanente de 
terceiros.

Atualmente, todos os 
requerimentos de acrés-
cimo ao salário de bene-
fício (valor da aposen-
tadoria) apresentados 
no INSS, somente são 

concedidos quando o 
segurado é aposentado por invalidez, e 
isso ocorre após avaliação médica por 
perito do INSS, sendo que são nega-
dos todos os requerimentos realizados 
por segurados aposentados por idade, 
tempo de contribuição ou especial. O 

INSS faz isso porque a Lei 8.213/91, equivo-
cadamente, menciona apenas a aposentado-
ria por invalidez em seu artigo 45.

Apesar da previsão legal ser expressa 
apenas para os casos de aposentadoria por 
invalidez, há muito tempo, os advogados 
previdenciaristas vêm lutando para que 
tal acréscimo seja também devido para 
outros tipos de aposentadoria.

Isso porque entende-se que fere o prin-
cípio da igualdade tratar de forma desigual, 
sem um justo motivo, pessoas em situação 
semelhante. Ainda mais quando se considera 
que pessoas que se aposentaram por idade 
ou por tempo de contribuição, por exemplo, 
contribuíram para o INSS possivelmente por 
muito mais tempo do que quem se aposenta 
por invalidez.

Aposentados por idade ou por tempo 
de contribuição, que comprovem a neces-
sidade de acompanhamento permanente 
de terceiros, podem conquistar, na Justi-
ça, o direito ao adicional de 25% na apo-
sentadoria.

A Justiça não deve fazer diferença entre 
o aposentado por invalidez que necessita de 
auxílio permanente de terceiro e outro apo-

QUEM TEM DIREITO  
AO ACRÉSCIMO DE 25% 

NA APOSENTADORIA?



sentado por qualquer modalidade de 
aposentadoria que passe a sofrer de 
doença que lhe torne incapaz de cui-
dar-se sozinho.

No dia 22/08/2018, o STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) fixou a seguinte 
tese (julgamento do tema 982): “Com-
provada a necessidade de assistência 
permanente de terceiro, é devido o 
acréscimo de 25%, previsto no artigo 
45 da Lei 8.213/1991, a todas as mo-
dalidades de aposentadoria”.

A tese foi fixada em recurso repeti-
tivo e deverá ter aplicação em todas as 
instâncias da Justiça, nos termos do art. 
1.039 do CPC.

Desse modo, diante da tese fixada 
pelo STJ, qualquer segurado aposentado 
que necessite da assistência permanen-
te de terceiros poderá ter um acréscimo 
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
valor do benefício que lhe é pago.

Por outro lado, não podemos afirmar 
que o entendimento fixado acima é defi-
nitivo, já que o INSS poderá recorrer des-
ta decisão judicial, mas enquanto inexis-
ta decisão do próprio Superior Tribunal 
de Justiça ou do Supremo Tribunal Fe-

deral em sentido contrário, o acréscimo 
permanecerá sendo garantido a todos 
os segurados aposentados por meio de 
ações judiciais. 

Os tipos clássicos de segurados que 
necessitam de acompanhamento per-
manente de terceiros são aposentados 
acometidos de cegueira total, aliena-
ção mental, perda de membros, doen-

ças que exijam permanência contínua 
em leito, entre outras. 

Portanto, todos os aposentados que 
se encontram em situações que exijam 
a assistência permanente de terceiros 
poderão valer-se de ação judicial para 
assegurar o pagamento do acréscimo 
de 25% (vinte e cinco por cento) no va-
lor da sua aposentadoria. 
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Sendo 19 de novembro o Dia Internacional do Homem, pe-
dimos a Luiz qual a sua opinião sobre o papel do homem na 
família. Ele sugere o texto de 1 Coríntios 16:13-14: “Vigiai, estai 
� rmes na fé; portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Todas as 
vossas coisas sejam feitas com amor”. “O apóstolo Paulo admo-
esta os irmãos da igreja de Corinto a serem vigilantes, perma-
necendo � rmes na fé, a portar-se de modo varonil e a esforçar-
-se, praticando todos os seus atos com amor. Portanto, vemos 
que, embora não seja fácil, o homem, primeiramente, deve ser 
vigilante e permanecer � rme na sua fé. Não importam as ten-
tações, pressões e exigências feitas pela sociedade de forma 

O papel do homem
geral. Tudo o que importa, no � nal, é permanecer na fé. Além 
disso, a recomendação de se portar de modo varonil também 
merece destaque, pois ela pode ser traduzida como ‘portai-vos 
como homens’, enfatizando não somente a coragem, mas tam-
bém a maturidade. Por � m, a ordem de Paulo para que � zes-
sem tudo com amor serve como um equilíbrio para essas fortes 
exortações. Ou seja, a Bíblia diz que devemos nos amar uns aos 
outros (João 13:34). Devemos amar a família de Deus (1 Pedro 
2:17). Devemos amar os nossos inimigos, isto é, devemos procu-
rar ativamente o que é melhor para eles (Mateus 5:44). Os mari-
dos devem amar suas esposas como Cristo ama a igreja (Efésios 
5:25). Quando mostramos benevolência e amor altruísta, re� e-
timos o amor de Deus para um mundo perdido e agonizante. 
`Nós amamos porque Ele nos amou primeiro` (1 João 4:19). Des-
te modo, o principal papel do homem na sociedade é re� etir o 
amor de Deus para com os seus semelhantes. Nesse sentido, a 
Adhonep pode ser vista como uma poderosa ferramenta para 
que os homens demonstrem seu amor ao próximo, na medida 
em que seu objetivo principal é que amigos compartilhem Je-
sus Cristo com outros amigos”, ressalta.

Luiz enfatiza que ser cristão requer coragem, intrepidez, 
perseverança e ânimo, portanto devemos nos esforçar e nos 
mantermos � rmes no propósito de levar a mensagem da Salva-
ção por meio de Jesus Cristo a todos os povos da terra. “Numa 
reunião de negócios, é muito difícil que se fale de algo que pre-
encha o homem interior, no entanto, é justamente disso que o 
homem mais necessita na vida. O homem que tem a experiên-
cia de uma mudança ou milagre recebido de Deus, e que deseja 
narrar esse fato, tem a grande oportunidade de compartilhá-lo 
com um amigo, por meio da Adhonep”, � naliza.





















Educação 

4.0

O momento histórico da revolução digital na qual 
vivemos propõe para profissionais de sucesso não 
mais somente o simples saber, que até então era 

requisito obrigatório. Hoje, o desafio vai muito além de um 
diploma. O diferencial está nas possibilidades de criação, re-
solução de problemas e conflitos e no compartilhamento. A 
informação tornou-se a maior riqueza, estando disponível 
para todos que têm acesso à internet.

Relacionando esse contexto à educação, já não falamos 
mais apenas de conteúdo, mas também de projetos que pre-
parem estudantes para este momento. Conforme Saku Tuo-
minen, diretor de criatividade e fundador da SCOOL, empresa 
voltada à educação inovadora localizada na Finlândia, “a ino-
vação é a chave” para essa transformação. Ele complementa 
afirmando que “em um mundo em transformação, pensamos 
que em 2030, por exemplo, os alunos precisarão estar capa-
citados tanto em termos de novas tecnologias e da ênfase na 
criatividade, como também no desenvolvimento de habilida-
des emocionais, autoconhecimento e pensamento crítico”.

Neste novo modelo, faz-se necessário aos educadores po-
sicionamento empreendedor, catalisador e inovador, apro-
priando-se do conteúdo acadêmico como ferramenta para 
soluções efetivas de problemas reais, utilizando a tecnologia 
como forma de potencializar e escalar as soluções apresenta-
das pelos alunos. 

Desta forma, a Educação 4.0 se baseia em um modelo que 
viabiliza aos alunos não serem preparados somente para re-
solver problemas no futuro, mas, sim, que tenham possibili-
dade de criar, resolver e inovar em situações atuais. 

Prof. Ms. Adriana da Cunha

Coordenadora Pedagógica 
do Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio
Colégio Evangélico Martin Luther

A informação tornou-se a maior 
riqueza, estando disponível para todos 

que têm acesso à internet“
” 
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