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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004376-
97.2017.4.04.7113/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOICE TAIS DE SOUZA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA Nº 220. QUESTÃO CONTROVERTIDA:
“SABER SE O ROL DO INCISO II DO ART. 26 C/C ART. 151 DA LEI Nº
8.213/91 É TAXATIVO OU SE PODE CONTEMPLAR OUTRAS
HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA, COMO A GRAVIDEZ DE
ALTO RISCO.”. TESE JURÍDICA FIRMADA:   "1. O ROL DO INCISO II
DO ART. 26 DA LEI 8.213/91 É EXAUSTIVO. 2. A LISTA DE DOENÇAS
MENCIONADA NO INCISO II, ATUALMENTE REGULAMENTADA
PELO ART. 151 DA LEI Nº 8.213/91, NÃO É TAXATIVA, ADMITINDO
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, DESDE QUE DEMONSTRADA A
ESPECIFICIDADE E GRAVIDADE QUE MEREÇAM TRATAMENTO
PARTICULARIZADO. 3. A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, COM
RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR
MAIS DE 15 DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZA A DISPENSA DE
CARÊNCIA PARA ACESSO AOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. "
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NO MÉRITO
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A TNU DECIDIU, POR VOTO DE DESEMPATE, NEGAR PROVIMENTO AO
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO DO MINISTRO
PRESIDENTE, FIXANDO A SEGUINTE TESE JURÍDICA: "1. O ROL DO INCISO II DO
ART. 26 DA LEI 8.213/91 É EXAUSTIVO. 2. A LISTA DE DOENÇAS MENCIONADA NO
INCISO II, ATUALMENTE REGULAMENTADA PELO ART. 151 DA LEI Nº 8.213/91,
NÃO É TAXATIVA, ADMITINDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, DESDE QUE
DEMONSTRADA A ESPECIFICIDADE E GRAVIDADE QUE MEREÇAM TRATAMENTO
PARTICULARIZADO. 3. A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, COM RECOMENDAÇÃO
MÉDICA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MAIS DE 15 DIAS
CONSECUTIVOS, AUTORIZA A DISPENSA DE CARÊNCIA PARA ACESSO AOS
BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE". VENCIDOS PARCIALMENTE OS JUÍZES
FEDERAIS IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, ATANAIR NASSER LOPES, POLYANA
FALCÃO BRITO, GUSTAVO MELO BARBOSA E FÁBIO DE SOUZA SILVA. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA
220).
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Brasília, 28 de abril de 2021.

 

Documento eletrônico assinado por MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Presidente da Turma Nacional de
Uniformização, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 900000167628v3 e do código CRC ebf5dde6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA 
Data e Hora: 30/4/2021, às 12:24:7 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004376-
97.2017.4.04.7113/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOICE TAIS DE SOUZA

VOTO

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada por Joice Tais de Souza em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual a segurada postula a
concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido ao argumento de que é devido
o benefício de auxílio-doença, apesar de não cumprida a carência, haja vista que o rol do inciso
II do art. 26 c/c art. 151 da Lei n. 8.213/91 não é taxativo e, portanto, admite interpretação
extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco (evento n. 1).

Inconformada, recorreu a autarquia previdenciária, sustentando que "não se
admite uma interpretação extensiva da regra do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, que prevê as
hipóteses de isenção da carência". Alegou, também, que ainda que fosse possível a extensão do
mencionado rol, a gestação de risco certamente não se enquadraria num conceito de "patologias
muito mais graves e insidiosas" como aquelas já previstas (evento n. 1).

A 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu manter a sentença por seus
próprios fundamentos, destacando que o entendimento adotado pelo juiz reflete a jurisprudência
seguida naquela instância, segundo a qual "é possível afastar a exigência do cumprimento da
carência no caso concreto, quando se trata de gravidez de alto risco, em razão de
sua gravidade" (evento n. 1).

Em face dessa decisão, o INSS veiculou o presente pedido de uniformização
dirigido a esta Turma Nacional, no qual, em apertada síntese, apontou paradigma e pontuou que
"inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, tratam de rol taxativo de doenças
que permitem a concessão de benefício de auxílio-doença independentemente do cumprimento
da carência" (evento n. 1).

Em juízo prévio de admissibilidade, a Presidência das TRs do Rio Grande do Sul
admitiu o incidente e determinou a remessa do feito a TNU (evento n. 1).

Aqui recebidos, o então Presidente desta Turma Nacional, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, admitiu o incidente e determinou a sua distribuição a um dos magistrados
integrantes do Colegiado (evento n. 3).

Iniciado o julgamento do pedido de uniformização na Sessão do dia 22/08/2019, o
Plenário da TNU decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o
tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, com a
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seguinte questão controvertida: “saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº
8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como a
gravidez de alto risco.” (Tema n. 220).

A Defensoria Pública da União - DPU apresentou memoriais, defendendo a
fixação de tese "no sentido de admitir interpretação extensiva ao rol de doenças que dispensam
o cumprimento de carência, conforme inciso II do art. 26 c/c 151 da Lei nº 8.213/91" (evento
22).

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP solicitou sua admissão
como amicus curiae, pedido deferido formalmente pela então Relatora, restando assegurada sua
intervenção nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno (eventos 28 e 29). 

Na Sessão de 18/09/2020, a Relatora, Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff,
encaminhou seu voto por negar provimento ao incidente interposto pelo INSS, propondo a
fixação da seguinte tese: "o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é
taxativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carência, desde que demonstrada
excepcional gravidade, como a gravidez de alto risco", tendo pedido vista, antecipadamente, o
Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior.

O julgamento foi retomado na Sessão de 16/10/2020 com a apresentação do voto-
vista pelo Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior, no sentido de dar parcial provimento ao
pedido de uniformização, mantendo a concessão do benefício no caso concreto, e propondo
a fixação das seguintes teses: 

"I - O rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo
contemplar outras hipóteses de isenção de carencia; II - Excepcionalmente, considerado o
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante e à infância, a
gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com recomendação médica de afastamento do
trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos
benefícios por incapacidade, na forma dos arts. 26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos os
demais requisitos legais, inclusive a exigência de perícia pelo INSS."

Após a apresentação do mencionado voto, pediu vista o Juiz Federal Atanair
Nasser Ribeiro Lopes.

O Instituto Previdência Cidadania e Inovação - IPREV solicitou sua admissão
como amicus curiae, pedido indeferido pelo Plenário, em questão de ordem suscitada pelo Juiz
Federal Paulo Cezar Neves, por intempestividade (eventos 50 e 51).

O Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, na Sessão de 25/02/2021,
encaminhou seu voto por dar provimento ao incidente do INSS, propondo a definição de tese
no seguinte sentido: "o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é
taxativo, não podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carência, ressalvadas as
previsões nas Portarias do Executivo ali previstas", tendo pedido vista, antecipadamente, o Juiz
Federal Luis Eduardo Bianchi Cerqueira.

O julgamento foi retomado na Sessão de 25/03/2021 com a apresentação do voto-
vista pelo Juiz Federal Luis Eduardo Bianchi Cerqueira, no sentido de conhecer e apenas
parcialmente prover o incidente de uniformização nacional para anular o acórdão recorrido e
determinar a sua adequação à seguinte tese: "1. o rol do artigo 151, II, da Lei 8213/91 é
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meramente exemplificativo; 2. a gravidez de alto risco não pode ser equiparada,
automaticamente, às doenças graves relacionadas no mencionado dispostivo, para fins de
dispensa de carência mínima prévia.".

Proferido o referido voto-vista, o Plenário, por unanimidade, decidiu conhecer do
incidente de uniformização. 

No mérito, a Relatora votou no sentido de considerar o rol do inciso II do art. 26
c/c art. 151 da Lei n. 8.213/91 meramente exemplificativo, sendo acompanhada pelos Juízes
Federais Luis Eduardo Bianchi Cerqueira, Jairo Gilberto Schafer, Susana Sbrogio
Galia e Fernanda Souza Hutzler. 

Divergindo desse entendimento, o Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior
considerou que o referido rol é taxativo, no que foi seguido pelos Juízes Federais Atanair
Nasser Lopes, Polyana Falcão Brito, Gustavo Melo Barbosa e Fábio de Souza Silva

Diante do empate verificado, pedi vista para proferir meu voto, nos termos do
art. 7º, VII, do RITNU.

Consoante referido no relatório, no Tema 220 dos Representativos da TNU, a
questão afetada foi a seguinte: "Saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº
8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como a
gravidez de alto risco."

Desde o momento em que foi instituído o procedimento para o julgamento dos
representativos de controvérsia, esta Turma de Uniformização fortaleceu a sua atuação,
desempenhando a missão de definir a interpretação que deve prevalecer no âmbito dos Juizados
Especiais Federais, quando não há orientação específica oriunda do Superior Tribunal de
Justiça, ou do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, para que possa bem orientar as Turmas Recursais de todo o País, é
fundamental que o seu posicionamento seja bem compreendido. Por conseguinte, para uma
adequada aplicação de tese por parte das instâncias ordinárias, é fundamental que a sua ratio
decidendi também fique clara. Assim, antes que o voto de desempate seja proferido, torna-se
fundamental fixar quais são os pontos controvertidos, em face dos diferentes posicionamentos
externados.  De forma resumida, as posições  manifestadas nos votos escritos pelos integrantes
desta Turma de Uniformização foram:

ISADORA
SEGALLA
AFANASIEFF
(Evento 40)

IVANIR CESAR
IRENO JUNIOR,
(Evento 43)

ATANAIR
NASSER RIBEIRO
LOPES (Evento 52)

LUIS EDUARDO
BIANCHI
CERQUEIRA
(Evento 57)

FÁBIO SOUZA
(Evento 61)

o rol do inciso II do
art. 26 c/c art. 151 da
Lei nº 8.213/91 não
é taxativo

O rol do inciso II do
art. 26 c/c art. 151 da
Lei nº 8.213/91 é
taxativo.

o rol do inciso II do
art. 26 c/c art. 151,
ambos da Lei nº
8.213/91, é taxativo

o rol do inciso II do
art. 26 c/c art. 151,
ambos da Lei nº
8.213/91 não é
taxativo.

o rol do inciso II do
art. 26 c/c art. 151,
ambos da Lei nº
8.213/91 é taxativo.

A gravidez de alto
risco está inserida
como hipótese
excepcional 
 

A gravidez atestada
como de alto risco,
autoriza a dispensa
de carência

Não considera
possível excepcionar
a gravidez de alto
risco para autorizar a
dispensa de carência.

A gravidez de alto
risco não pode ser
equiparada,
automaticamente,
às doenças graves

As hipóteses de
dispensa da carência
para o salário-
maternidade
aplicam-se ao
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relacionadas no
mencionado
dispostivo, para fins
de dispensa de
carência mínima
prévia."

benefício por
incapacidade
temporária
decorrente de
gestação de alto
risco".
 

 

A carência constitui pressuposto para a obtenção de benefícios previdenciários
de caráter alimentar, entretanto é dispensada para fins de concessão de benefício devido em
face de incapacidade, "nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e
da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade
que mereçam tratamento particularizado" (inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91).

A primeira questão a ser definida, portanto, a qual considero o  ponto central da
controvérsia, reside em definir se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei n. 8.213/91
é taxativo ou meramente exemplificativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção
de carência como a gravidez de alto risco.

O voto divergente apresentado pelo Ilustre magistrado Ivanir Ireno, entende que o
rol deve ser taxativo, mediante o emprego de raciocínio estabelecido com base em precedentes
do STJ e do STF, cujas considerações transcrevo:

"34. Dois importantes precedentes vinculantes de cortes superiores, que
guardam alguma similitude fática e jurídica com a controvérsia destes autos,
militam em favor da natureza taxativa do rol do art. 26, II, c/c art. 151 da Lei
8.213/91. O primeiro do STJ, no tema 250, que considerou taxativo o rol de
doenças do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, para fins de isenção do imposto de
renda. Nesse sentido:

Tema 250 do STJ: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício
fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido
no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe
a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

35. O outro, de similitude ainda mais evidente, por versar sobre direito
previdenciário (RPPS) e trazer, também, a suposta cláusula genérica de análise
casuística invocada pela relatora, é  o tema 524 do STF, que versava sobre o
caráter do rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral no RPPS, se
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taxativo ou exemplificativo. À unanimidade, o STF entendeu tratar-se de rol
taxativo, de alteração ou complemento sujeito ao domínimo normativo e não
judicial. Nesse sentido:

Tema 524 do STF: A concessão de aposentadoria de servidor público por
invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista
em rol taxativo da legislação de regência.

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART.
40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O
art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos
abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria
por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício
será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na
forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a
definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez
com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo
STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-181  DIVULG 17-09-2014  PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-
00621)

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por
ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

36. Adaptando esse juglado do STF ao caso dos autos, pode-se afirmar: a) a
composição e alteração da lista de doenças está no domínio normativo primário
(lei) ou regulamentar (ministérios do Poder Executivo); b) os critérios
caracterizadores das doenças a integrarem a lista são dirigidos ao legislador ou
órgão regulamentar, e não ao juiz."

 

Com a devida vênia, entendo que eles não são aplicáveis ao caso em questão,
porquanto não tratam do acesso a prestação indispensável para que seja gantido o mínimo
existencial. Com efeito, uma coisa é pensar se o cidadão tem direito a isenção de imposto de
renda (ou seja, ele tem renda para assegurar a sua subsistência, Tema 250 do STJ); ou se a
aposentadoria que vai receber (portanto, o cidadão tem direito de receber uma
aposentadoria,Tema 524 do STF) será calculada de forma integral ou proprocional. Na situação
em apreço, estamos examinando se o cidadão gravemente enfermo ficará completamente
desamparado pela previdência social - direito fundamental, cujo conteúdo essencial deve
obrigatoriamente ser garantido pelo Estado - ou se terá direito de receber uma adequada
proteção.
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Com relação ao AgInt no AREsp 664.855/SP, como fica claro pela própria ementa
citada, o mérito não foi examinado nesta decisão: "A tese de que a doença que acomete o
Segurado está elencada no art. 151 da Lei 8.213/1991, o que dispensaria a comprovação da
carência, não foi analisada pela instância de origem, nem mesmo a parte autora buscou opor
Embargos de Declaração, a fim de provocar a discussão do tema, carecendo, portanto, de
prequestionamento, requisito indispensável à análise da matéria em sede de Recurso Especial."
Desta forma, entendo que o referido julgado não pode servir como indicativo do
posicionamento da Egrégia Primeira Turma do STJ.

A norma controvertida está assim redigida:

"II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e
da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios
de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação
dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

A redação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91, acima transcrito, parece permitir
a dispensa da carência em três grupos de situações distintas: a) a primeira, nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho; b) a segunda
nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido
de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde
e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deficiência; e c) a terceira quando houver outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

Da leitura do inciso II do art. 26, por conseguinte, exsurge a constatação de que
este rol é taxativo. Não é possível extrair outras hipóteses de isenção da carência para o
segurado filiado. Contudo, a lista contemplada na segunda situação acima destacada não é
exaustiva. Caso contrário, corre-se o risco, com a ausência de atualização da lista, de doenças
tão graves quanto aquelas já previstas não constarem do rol e pessoas acometidas de moléstias
terrivelmente devastadoras, com evolução mais célere entre o contágio e a manifestação da
incapacidade, ficarem privadas da concessão do benefício em virtude da falta da carência.

Além disto, conforme destaquei acima, a terceira situação permite  a dispensa
quando houver ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado.

Ou seja, a lista de doenças não pode ser considerada taxativa, uma vez que não é
possível enclausurar  nela todas as enfermidades que poderiam ser enquadradas nesse conceito
de doença grave, sendo plenamente possível que um segurado seja portador de moléstia que o
coloque em igualdade de condições para fins de dispensa de carência para a concessão do
benefício.

Como exemplos contundentes de que a lista prevista no artigo 151, atualmente,
não pode ser taxativa, bastaria pensar, por exemplo, em um segurado vitimado pelo Virus
Ebola, ou pelo Coronavirus que, em face de complicações decorrentes de tais contaminações, 
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resultasse incapaz de forma permanente para as suas ocupações habituais. Seria justo que o
Estado negasse o amparo em tais situações, em face de o legislador não ter atualizado a referida
relação?

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva para a lista, hoje
constante do art. 151, tal como proposto pela Relatora, para fins de dispensa de carência uma
vez que seria impossível que as normas arrolassem todas as doenças existentes consideradas
graves.

Nesse sentido, conforme lecionam os Professores João Batista Lazzari e Carlos
Alberto Pereira de Castro, "pode-se defender que o rol de doenças graves não deve ser
considerado taxativo, ante a impossibilidade de completude do ordenamento jurídico - não
cabendo ao legislador aquilo que nem mesmo a Medicina é capaz de fazer - arrolar todas as
doenças consideradas graves existentes na atualidade e, ainda, manter essa lista atualizada"1.

Em relação ao segundo ponto controvertido, entendo que ao firmar o
entendimento de que a lista é exemplificativa, fica prejudicada a discussão em relação
a gravidez de alto risco. A peculiaridade relativa a gravidez de alto risco, é que esta
situação excepcional pode ser extraída da interpretação da nossa Lei Fundamental, mas
mesmo que não estivesse o amparo previdenciário seria uma decorrência lógica de uma
interpretação sistemática do salário-maternidade (previsto na Lei de Benefícios) e da
licença-maternidade contemplada na CLT. 

Especificamente, sobre a questão da gravidez de alto risco, peço vênia citar
excerto de decisão proferida pelo Egrégio TRF4, da lavra do Desembargador Ricardo Teixeira:

"Nessa linha o artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal assegura licença
à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, e o artigo 10, II, b, do mesmo
Diploma, assegura estabilidade à empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto.

A situação da gestante que não cumpriu a carência, assim, parece-me, deve
receber tratamento diferenciado. A previdência tem o dever constitucional de
ampará-la. E seria contraditório assegurar a estabilidade e direito a licença após
o parto, mas negar-lhe a proteção previdenciária quando fica incapacitada,
privando-a dos recursos necessários à sua manutenção e dificultando a obtenção
de meios para que a gestação chegue a bom termo.

Veja-se que a carência constitui pressuposto para a obtenção de benefícios
previdenciários, mas é dispensada no caso do salário-maternidade para as
seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica (art. 26, VI,
da LB).

O inciso II do artigo 26 da Lei 8.213/91, a propósito, estabelece que independe
de carência a concessão de auxílio-doença "nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos
de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada
pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três
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anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência,
ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado".

Assim, à vista da proteção que a Constituição dá à gestante e também à criança
(artigo 227 da CF), a despeito de a situação não estar expressamente
contemplada no artigo 151 da Lei 8.213/91 e na Portaria Interministerial
MPAS/MS 2.998, de 23/08/2001, tenho que não pode ser exigida a carência, pois
induvidosa a presença de fator que confere "especificidade e gravidade" e que
esteja a recomendar "tratamento particularizado", certo que o rol de situações
que dispensam a carência previsto no inciso II do artigo 26 da Lei 8.213/91 não
foi estabelecido numerus clausus. Não vejo como se possa exigir
da gestante carência para a percepção de auxílio-doença, mormente em se
tratando de complicações decorrentes da própria gestação. (TRF4, APELREEX
5001177-13.2015.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA
DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 26/02/2015)

Assim, a gravidez, clinicamente atestada como de alto risco, com
recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos,
autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade, na forma dos
arts. 26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91.

Em conclusão, negando provimento ao incidente interposto pelo INSS, voto no
sentido de fixar a seguinte tese:  "1. O rol do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91 é exaustivo. 2.
A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº
8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto
risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos,
autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. "
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5004376-97.2017.4.04.7113/RS 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: JOICE TAIS DE SOUZA 

RELATÓRIO 

Trata-se de incidente de uniformização pelo INSS em face de 
julgado oriundo da  Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu ser 
possível o deferimento do benefício de auxílio-doença à parte autora, apesar de 
não cumprida a carência, ao fundamento de que o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 
151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo e, portanto, admitir interpretação extensiva 
albergando, assim, a gestação de alto risco. 

A autarquia previdenciária sustenta que o dispositivo legal do artigo 
26, II, da Lei 8.213/91 não admite uma interpretação extensiva como a que foi 
feita pela turma recursal de origem. 

Aduz que não é dado ao Juiz imiscuir-se nos critérios de política 
pública estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio dos Ministérios da 
Previdência Social e Saúde, únicos responsáveis pela periódica formulação das 
doenças e afecções isentas do requisito carência para fins de obtenção de benefício 
previdenciário. 

Requer o retorno dos autos à Turma Recursal do Rio Grande do 
Sul para que aplique o entendimento pacificado de que o inciso II do art. 26 c/c 
art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, tratam de rol taxativo de doenças que 
permitem a concessão de benefício de auxílio-doença independentemente do 
cumprimento da carência. 

Na sessão de 28 de agosto de 2019, a Turma Nacional de 
Uniformização decidiu conhecer do Pedido de Uniformização e afetá-lo como 
representativo de controvérsia, vinculando-o ao tema 220 e submetendo a 
seguinte questão a julgamento: “Saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 
da Lei nº 8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção 
de carência, como a gravidez de alto risco. 



O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) requereu sua 
habilitação como amicus curiae, o que foi deferido. 

VOTO 

O INSS sustenta que o inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da 
Lei nº 8.213/91, tratam de rol taxativo de doenças que permitem a concessão 
de benefício de auxílio-doença, independentemente do cumprimento da 
carência. 

Dispõe o art. 26 da lei 8.213/91: 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

(...) 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde 
e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 
(redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de 
carência para auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que lhe 
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", o 
que, a meu ver, traz consigo uma cláusula genérica que permite a análise 
casuística. 

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de 
isenção de carência ou não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de 
garantir proteção previdenciária a quem estiver em situação de excepcional 
gravidade. 

Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 
201, inciso II como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos 
aplicadores da lei, a proteção à maternidade, de forma que, com mais razão ainda, 
deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse de gestantes em 
situação de alto risco.  

Gestação de alto risco é aquela na qual se identificam doenças 
maternas prévias ou mesmo adquiridas durante a gestação que podem colocar em 
risco a vida materna e/ou fetal, tais como, hipertensão, diabetes, anemias graves, 
problemas cardíacos, entre outras. 



Isto é, uma gravidez de alto risco pode gerar algumas complicações 
como parto prematuro, gestação interrompida ou que ocorram complicações para 
a mãe e para o bebê. 

Assim, a despeito de a situação não estar expressamente 
contemplada no artigo 26 c/c artigo 151 da Lei 8.213/91, a meu ver, não pode ser 
exigida a carência para a concessão de auxílio-doença à gestante em situação de 
alto risco, mormente em se tratando de complicações decorrentes de seu estado. 

Quanto à taxatividade do aludido rol, esta Turma Recursal possui 
julgado no sentido de que as doenças ali elencadas não é taxativo. Nesses termos, é 
o julgamento do PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, Relator Juiz Federal 
Fabio Cesar dos Santos Oliveira, julgado em 23/02/2018. Confira-se trecho do 
julgado: 

No mais, observo que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 
8.213/91, não é taxativo, sendo reconhecida pelos Tribunais a 
possibilidade de aplicação análoga de tal dispositivo. Todavia, não basta 
ao julgador constatar a gravidade da doença analisada para que seja 
aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja correspondência 
entre a moléstia apresentada pelo segurado e uma das enfermidades 
elencadas previamente como isentas de carência na norma abstrata. As 
doenças enunciadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, em razão de sua 
especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto é, “doenças 
que, por causar especial sofrimento ou estigmatizar o paciente, dispensam 
a carência para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste 
após a filiação” (Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar 
Junior. Comentário à Lei de Benefícios da Previdência Social. 4. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 419).  

No caso dos autos, a Turma Recursal de origem não desbordou 
desse entendimento, razão pela qual voto por negar provimento ao incidente de 
uniformização interposto pelo INSS: 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou 
parcialmente procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Sustenta que "diferentemente do que restou decidido na sentença, não se admite 
uma interpretação extensiva da regra do art. 26, II, da Lei 8.213/91, que prevê 
as hipóteses de isenção da carência.". 

Passo a decidir. 

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do 
artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os 
fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde 
todas as alegações já foram analisadas. 



Transcrevo a decisão com destaque para precedente desta Turma Recursal 
sobre o tema controverso (evento 29): 

Realizada perícia judicial indireta, o médico atestou que a autora sofreu ameaça 
de aborto, com sangramento vaginal e cólicas abdominais, tendo recomendado 
repouso durante todo o período gestacional (22-LAUDPERI1). 

Afirmou o experto que houve incapacidade laboral no período de 03/08/2017 a 
23/11/2017, salientando que “O fato de a demandante já ter tido um abortamento 
prévio, fala plenamente a favor de repouso durante o curso da gestação 
atual” (22-LAUDPERI1). 

O nascimento da filha se deu em 27/02/2018 (27-CERTNASC2). 

Pois bem. 

Em análise ao cadastro nacional de informações sociais (13-CNIS1), constata-
se que a requerente se vinculou à Previdência Social em 18/07/2016, ocasião em 
que trabalhou para Elisabete Graff Steffen (no período de 18/07/2016 a 
01/08/2016). 

Depois, a partir de 01/03/2017, passou a laborar na empresa JBS Aves Ltda., 
vínculo em aberto, com última remuneração em 08/2017 (13-CNIS1). 

Destarte, denota-se que na data do início da incapacidade (03/08/2017) a autora 
não tinha cumprido o período de carência necessário à concessão do auxílio-
doença, ou seja, 12 contribuições, nos termos do art. 25 da Lei de Benefícios. 

Ocorre que, embora a gravidez de risco e a possibilidade de aborto não estejam 
listadas expressamente como causa de dispensa de carência, os casos em que se 
exija tratamento particularizado à gestante têm garantida a cobertura pela 
Previdência Social, independentemente do cumprimento de carência, por 
aplicação do art. 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91, parte final. 

Nesse sentido, seguem os julgados: 

  

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. 
DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. 
NECESSIDADE DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é 
possível isentar o segurado da comprovação de carência quando se tratar de 
doença que confira grave especificidade. 2. Segundo jurisprudência 
majoritária, o rol previsto no artigo 151, da Lei 8213/91, ou na Portaria 
MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3. Uma vez comprovado 
que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso para evitar 
parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a segurada 
não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e 



incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o 
nascimento do filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta 
Turma Recursal do RS, Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão 
de 04/04/2018) - Negritei; (GRIFEI) 

[...] 

Apesar de o perito judicial ter afirmado que a incapacidade laborativa se 
estendeu até 23/11/2017, entendo que esta somente findou com o nascimento da 
filha, até porque a demandante não retornou ao trabalho antes do parto e o 
próprio experto recomendou repouso durante toda a gestação. 

Assim, deve ser concedido o auxílio-doença à autora no lapso temporal de 
05/09/2017, data do requerimento administrativo, até 27/02/2018. 

Destaco ainda, como também já decidido por esta Turma Recursal no processo 
5001352-65.2015.404.7102, na sessão de 06/04/2016, é possível afastar a 
exigência do cumprimento da carência no caso concreto, quando se trata de 
gravidez de alto risco, em razão de sua gravidade: 

A Autarquia ré alega que a recorrida não preenche o requisito da carência 
exigido nos artigos 24 e 25 da Lei 8.213/91. O Magistrado Sentenciante 
dispensou a carência exigida no caso dos autos, face à gravidade do quadro de 
saúde da requerente. Assim concluiu o Magistrado a quo (evento 37): 

A parte autora esteve comprovadamente incapaz, no período de 06/02/2015 a 
12/06/2015, em razão de gravidez de alto risco. A manutenção do seu trabalho 
poderia causar a ruptura uterina e o trabalho de parto pré-termo, de modo que 
o seu quadro clínico era de alta gravidade, tanto para sua própria vida, quanto 
para a vida de seu filho. 

Para fins de carência, o CNIS da autora registra o recolhimento de contribuições 
das competências 04/2014 a 12/2014 como servente de limpeza, e das 
competências 06/2014 a 07/2014 como empregada doméstica, contando com 8 
meses de contribuições para fins de carência. 

Apesar de não preencher o mínimo de 12 meses de contribuição, retomo os 
fundamentos já lançados na decisão da medida liminar antecipatória dos 
efeitos da tutela, pois a parte autora foi acometida de incapacidade inesperada 
e imprevisível. Em face da gravidade do caso, o quadro clínico da parte autora 
deve ter tratamento particularizado, pois se encontrava em situação que poderia 
comprometer a sua integridade física e do nascituro. 

Ao caso dos autos deve incidir o art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91, que dispensa 
a carência para benefícios por incapacidade, em situações ali exemplificadas, 
entre as quais se encontra 'outro fator que lhe confira especificidade e gravidade 
que mereçam tratamento particularizado'. Embora as complicações durante o 
período gestacional não estejam expressamente contempladas no art. 151 da Lei 



n. 8.213/91 e na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998, de 23/08/2001, não 
é adequado exigir-se da autora o cumprimento do período de carência 
mencionado, pois não há dúvidas a respeito da presença de fator que confere 
'especificidade e gravidade' a recomendar 'tratamento particularizado'. 
Ademais, o rol de situações que dispensam a carência prevista no inciso II do 
art. 26 da Lei n. 8.213/91 é meramente exemplificativo. (TRF4, AC n. 0012512-
56.2011.404.9999, Rel. Juiz Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. em 
27.03.2012). 

Entendo que a recorrida faz jus à dispensa da carência pelos mesmos motivos 
que o Magistrado Sentenciante. O artigo 26, II da Lei 8.213/91 deixa claro: 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, 
auxílio-acidente e pecúlios 

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; 
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, 
for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a 
cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 
mereçam tratamento particularizado; (Vide Medida Provisória nº 664, de 
2014)(grifei) 

Assim, no caso dos autos, é possível isentar a carência para a concessão do 
benefício pleiteado, visto que a demandante precisa de repouso para não 
colocar a sua vida em risco e a de seu filho. 

Por fim, destaco que a jurisprudência tem afirmado que o rol do artigo 151 da 
Lei 8.213/91 e o da Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é 
taxativo, sendo possível a dispensa da carência quando a doença apresentar 
características semelhantes àquelas previstas no mencionado dispositivo de lei: 

IUJEF 5009226-21.2012.404.7001/PR 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE SEQUELAS DE 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC. DISPENSA DE CARÊNCIA. ART. 
26, II, LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. 
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA 
RETRATAÇÃO. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. DEFERIDA, DE OFÍCIO, 
A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 'O rol de doenças previsto no art. 151, da 
LBPS não pode ser taxativo. Não se cogita de matéria cuja rigidez exija um 



elenco imutável. O art. 26 tem por finalidade amparar os trabalhadores 
vitimados por acidentes, doenças ou afecções graves que acarretam deformação, 
mutilação, deficiência, ou outro fator específico que recomende tratamento 
particularmente mais brando. Penso que as premissas que inspiram a inclusão 
das situações que dispensam a carência em benefícios por incapacidade seriam 
a maior imprevisibilidade de tais eventos e as conseqüências incapacitantes mais 
deletérias, como as que são acarretadas pelo acidente vascular cerebral (AVC). 
O art. 151 da Lei nº 8.213/91 expressamente dispensa o cumprimento da carência 
nos casos em que há paralisia irreversível e incapacitante, o que se aplica ao 
segurado acometido de acidente vascular cerebral.Dispensável o retorno dos 
autos à turma de origem para retratação quando não existe questão de fato a ser 
dirimida, já que, no presente caso, a incapacidade laboral restou incontroversa. 
Julgado procedente o pedido e deferida, de ofício, a antecipação dos efeitos da 
tutela para implantar o benefício postulado. Incidente de uniformização provido, 
determinando-se a devolução dos ao juízo de origem.' Relator: Juiz Federal 
Daniel Machado da Rocha (28/04/2014) 

Merece, portanto, ser improvido o recurso do INSS. 

A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, 
é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 

O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais 
Federais, porquanto o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa expressamente a 
fundamentação exaustiva do acórdão. Por conseguinte, tanto nos pedidos de 
uniformização de jurisprudência quanto para o recebimento de Recurso 
Especial, não há de se exigir que a matéria tenha sido prequestionada em 
segunda instância, o que diferencia os processos que tramitam nos Juizados dos 
processos comuns ordinários. 

Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados 
todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 
102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e 
parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos 
dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 

Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os 
argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o 
julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui 
que a interpretação pretendida não foi acolhida. 

O voto é por negar provimento ao recurso, condenando o INSS ao pagamento 
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença. Em sendo a parte autora assistida pela 
Defensoria Pública da União, não são cabíveis honorários advocatícios, nos 
termos da Súmula 421/STJ. 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS. 



É o voto. 

Por fim, observo que, nos autos da Ação Civil Pública n° 5051528-
83.2017.4.04.7100, que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre, foi 
julgado procedente o pedido, em caráter nacional, confirmando a tutela de 
urgência concedida, para que o INSS se abstivesse de exigir carência para 
concessão de auxílio-doença às seguradas gestantes cuja gravidez fosse 
comprovada clinicamente como de alto risco e houvesse recomendação médica 
para afastamento do trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão 
dessa condição clínica. 

Assim, segundo informação constante do site do INSS, "a autarquia 
ré  providenciou a adequação do seu regulamento interno para garantir a isenção 
de carência para concessão de auxílio-doença às seguradas gestantes cuja gravidez 
seja comprovada clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica 
para afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos em razão dessa 
condição clínica". (https://www.inss.gov.br/acp-n-5051528-83-2017-4-04-7100-
rs-garante-isencao-de-carencia-para-seguradas-gestantes-cuja-gravidez-seja-de-
alto-risco/). 

Nesse sentido, foi expedido o Ofício-Circular Interinstitucional nº 
3/SPMF-ME/DIRBEN/DIRAT/PFE/INSS. 

Portanto, até por uma questão de isonomia, entendo ser o caso de 
deferimento do pedido às seguradas que ingressaram com o pedido em sede dos 
Juizados Especiais Federais. 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao incidente interposto 
pelo INSS, propondo e a fixação da tese de que "o rol do inciso II do art. 26 c/c 
art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo, podendo contemplar outras hipóteses 
de isenção de carência, desde que demonstrada excepcional gravidade, como a 
gravidez de alto risco". 

 

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF 

Juíza Relatora 
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VOTO-VISTA 

I - RELATÓRIO 

1. Pedi vista dos autos na sessão do dia 18/09/2020, para melhor analisar 
a questão em julgamento. 

2. Segundo a relatora: 

"Trata-se de incidente de uniformização de lei federal - PUIL interposto 
pelo INSS em face de julgado oriundo de Turma Recursal do Rio Grande 
do Sul, que entendeu ser possível o deferimento do benefício de auxílio-
doença à parte autora, apesar de não cumprida a carência, ao fundamento 
de que o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é 
taxativo e, portanto, admite interpretação extensiva albergando, assim, a 
gestação de alto risco." 

Na sessão de 28 de agosto de 2019, a Turma Nacional de Uniformização 
decidiu conhecer do Pedido de Uniformização e afetá-lo como 
representativo de controvérsia, vinculando-o ao tema 220 e submetendo a 
seguinte questão a julgamento: “Saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c 
art. 151 da Lei nº 8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras 
hipóteses de isenção de carência, como a gravidez de alto risco. 

3. Ao final, concluiu a relatora: 

"Ante o exposto, voto por negar provimento ao incidente interposto pelo 
INSS, propondo e a fixação da tese de que "o rol do inciso II do art. 26 
c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo, podendo contemplar outras 
hipóteses de isenção de carência, desde que demonstrada excepcional 
gravidade, como a gravidez de alto risco". 

4. Os dois principais fundamentos para chegar a esta conclusão foram: 



a) Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de 
carência para auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que 
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 
particularizado", o que, a meu ver, traz consigo uma cláusula genérica 
que permite a análise casuística. 

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de 
isenção de carência ou não, à luz das disposições legais e 
constitucionais, a fim de garantir proteção previdenciária a quem estiver 
em situação de excepcional gravidade. 

b) Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 201, 
inciso II como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos 
aplicadores da lei, a proteção à maternidade, de forma que, com mais 
razão ainda, deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse 
de gestantes em situação de alto risco.  

5. Desde já, peço vênia à relatora para apresentar compreensão 
parcialmente diversa sobre a controvérsia, concluindo pelo parcial provimento do 
PUIL, com fixação de tese principial divergente (em favor do caráter taxativo do rol 
do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei 8.213/91) e secundária convergente (dispensa 
de carência para os casos de gravidez de alto risco). Seguem os fundamentos da 
divergência. 

  

II - FUNDAMENTAÇÃO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 220. CONTROVÉRSIA: 
SABER SE O ROL DO INCISO II DO ART. 26 C/C ART. 151 DA LEI 8.213/91 É 
TAXATIVO OU SE PODE CONTEMPLAR OUTRAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO 
DE CARÊNCIA, COMO A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. TESES FIXADAS: 
1ª:  TRATA-SE DE ROL TAXATIVO. 2ª: EXCEPCIONALMENTE, 
CONSIDERADO O ARCABOUÇO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL À MATERNIDADE, À GESTANTE E À INFÂNCIA, A 
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO AUTORIZA A DISPENSA DE CARÊNCIA. 
APLICAÇÃO DA 2ª TESE AO CASO CONCRETO. PUIL PARCIALEMNTE 
PROVIDO. 

6. Eis o teor dos dispositivos constitucionais e legais direta ou 
indiretamente envolvidos na controvérsia: 

CF/88: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de 
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, 



de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial.           (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da 
lei;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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:         (Vide Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 
social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o 
valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência 
Social;        (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime 
Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:          (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;   

Lei 8.213/91: 

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas 
a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 
Previdência Social depende dos seguintes períodos de 
carência, ressalvado o disposto no art. 26: 

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 
mensais; 

(...) 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 



II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente 
de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, 
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 
acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada 
a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 
gravidade que mereçam tratamento particularizado;                  (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 
II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de 
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 
alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia 
maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), 
síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação 
por radiação, com base em conclusão da medicina 
especializada.          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Lei 7.713/88 

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos 
percebidos por pessoas físicas: 

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente 
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma;              (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 
2004)           (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência)  

Lei 8.112/90 

Art. 186.  O servidor será aposentado: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais 
casos 



§ 1o  Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se 
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no 
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei 
indicar, com base na medicina especializada. 

7. Sobre o instituto da carência no âmbito do direito previdenciário, a 
doutrina vem se posicionando ao longo do tempo nos seguintes termos: 

"O período de carência, como já vimos, é um instrumento de seleção de 
riscos, sempre necessário quando se trata de previdência social de campo 
de aplicação limitada, e é estipulado ou em função de um número de 
contribuições ou de um tempo de seguro. No primeiro caso, a prestação 
somente será deferida se o segurado tiver pago, antes de requerer a 
prestação, o número mínimo de contribuições (semanais, quinzenais ou 
mensais) exigido em lei; no segundo caso, a exigência se traduz por um 
prazo mínimo de subordinação ao regime, contado da data do ingresso no 
mesmo (data de admissão no emprego ou de início da atividade 
profissional por conta própria) até a data em que a prestação é requerida; 
nesta hipótese, o número de contribuições pagas não exerce nenhuma 
influência (ASSIS, Armando de Oliveira. Compêndio de seguro social. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1983, p. 94-95)" 

"Com o intuito de resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do 
sistema, bem como prevenir a ocorrência de fraudes, a concessão de 
alguns benefícios previdenciários depende do prévio pagamento de um 
número mínimo de contribuições previdenciárias pagas em dia, o que se 
intitula de carência" (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 
Previdenciário. 12, ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 
2020, p. 496). 

"Desta forma, carência é o numero mínimo de contribuições necessárias 
para que o segurado faça jus à concessão do benefício previdenciário 
postulado, pois, como destacamos no tópico 2.1 (Cap. 1) o RGPS é um 
sistema de caràter contributivo  e de filiação obrigatória, razão pela qual 
será necessária contrapartida fianceira do segurado, mediante 
recolhimento de contribuições, para manter a higidez econômico-
financeira do sistema" (BRADBURY, Leonardo Cacau Santos La. Curso 
prático de direito e processo previdenciário - eª edição. Curitiba: Juruá, 
2019, p. 200). 

8. E dessas lições da doutrina, alinhadas às disposições legais, podemos 
concluir que três são os objetivos centrais da carência: a) nos benefícios em geral 
(programados e de risco): constituir reserva financeira necessária para o pagamento dos 
benefícios, ao exigir que o segurado tenha um determinado número de contribuições 



pagas antes da ocorrência do evento previdenciário a ser coberto; b) nos benefícios de 
risco: evitar fraudes, eliminando ou diminuindo a possibilidade de que o segurado já 
ingresse no sistema trazendo consigo o risco a ser coberto pelo benefício; c) nos 
benefícios de risco: fidelizar o segurado ao sistema, evitando a inadimplência 
prolongada, que pode implicar ausência de proteção em razão da ocorrência de evento 
imprevisível. 

9. Não se tem dúvidas de que a carência é um dos principais institutos 
de efetivação dos mandamentos constitucionais da contributividade e do equilíbrio 
finaceiro e atuarial do RGPS (art. 201, caput), contribuindo para evitar desequilíbrios 
entre arrecadação de contribuições e despesas com o pagamento de benefícios, que 
comprometam a saúde financeira e a capacidade de proteção do sistema previdenciário 
no curto, médio e longo prazos.  

10. Também densifica outros princípios constitucionais como a 
seletividade e a distributividade (art. 194, III), ao estabelecer requisitos mais ou menos 
intensos para o acesso a benefícios previdenciários por todos ou alguns grupos de 
segurados e dependentes, levando-se em conta a natureza e gravidade do evento e as 
características do beneficiário. 

11. Todos esses mandamentos constitucionais que a carência promove são 
reforçados pela regra da contrapartida (art. 195, §5º), que impede que qualquer 
benefício seja criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
Assim, qualquer ampliação de cobertura previdênciária fora das hipóteses legais - 
inclusive via dispensa de carência - deve ser precedida de indicação da fonte total 
de custeio, seja via criação ou remanejamento de receitas, seja via redução de despesas. 

12. Em resumo, a carência é instituto de envergadura nobre no âmbito de 
regimes previdenciários, em especial do RGPS, retirando o seu fundamento de 
validade diretamente da Constituição, motivo pelo qual as regras e prazos que 
tratam do tema devem ser prestigiados e respeitados pelo intérprete e aplicador das 
normas, salvo hipóteses excepcionais em que violem os postulados da proporcionalidade 
(como, por exemplo, a instituição de prazos por demais longos), esvaziando totalmente o 
núcleo do direito fundamental à proteção previdenciária.  

13. No âmbito do RGPS, a carência e seus prazos foram instituídos, como 
regra, no art. 25 da Lei 8.213/91, sendo que para os benefícios por incapacidade é de 12 
meses. Como exceção, o art. 26 traz hipóteses de dispensa de carência, estando no inciso 
II c/c art. 151 as aplicáveis aos benefícios por incapacidade, em especial a que é objeto 
de controvérsia nesses autos: "segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de 
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 
Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 

14. Por se tratar de regra de exceção, que mitiga todo o arcabouço 
constitucional que a carência promove e já foi detalhado acima, não cabe qualquer 
interpretação extensiva do rol de dispensa do art. 26, inclusive do seu inciso II. Esse 



é princípio básico e inatacável de hermenêutica: regras de exceção são interpretadas 
restritivamente, sob pena de se tornarem regras gerais e não excepcionais. Dar 
interpretação extensiva ao rol de dispensa do art. 26 da Lei 8.213/91, para incluir 
hipóteses ali não previstas, é garantir acesso a benefício previdenciário fora das 
hipóteses legais, violando a contributividade, distributividade, seletividade, equilíbrio 
financeiro atuarial e a regra da contrapartida. 

15. Recente e autorizada doutrina fazem a defesa dessa interpretação ao 
restritiva: 

"Como se trata de uma exceção, não é possível a interpretação extensiva 
para inserir outras doenças supostamente graves para dispensar a 
carência, conforme acertado posicionamento do TRF da 4ª Região, ao 
afirmar que "a doença lúpus eritematoso sistêmico nao se inclui no rol 
daquelas que dispensam carência, ressaltando-se que tal lista é exaustiva, 
não admitindo interpretação extensiva. Da mesma forma, os critérios 
utilizados pelo júizo a quo de gravidade e especificidade da moléstica não 
podem ser utilizados para enquadrar enfermidade que não esteja 
expressamente prevista na lei"  (AMADO, Frederico. Curso de Direito e 
Processo Previdenciário. 12, ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. 
Juspodivm, 2020, p. 505). 

16. Assentada essa premissa, é de se ver que a relatora faz uma construção 
interessante, no sentido de que a expressão "outro fator que lhe confira especificidade e 
gravidade que mereçam tratamento particularizado" tratar-se-ia de uma cláusula 
genérica que permite a análise casuística, autorizando a dispensa de carência pelo 
intérprete/aplicador (juiz), fora do rol das doenças do art. 151, desde que demonstrada 
no caso concreto a especial gravidade da patologia. 

17. Com a devida vênia, sem razão a relatora. 

18. Embora o critério literal não seja o mais adequado para interpretação 
das leis, ele é o primeiro a ser utilizado na cadeia interpretativa, uma vez que não é 
possível desvendar o verdadeiro conteúdo do texto (norma) sem conhecer, primeiro, o 
significado semântico das palavras e expressões nele contidas. Além disso, o critério 
literal estabelece limites ao intérprete, que, a título de exemplo, não pode chegar, por 
outros critérios de interpretação (sistemático, teleológico etc), a resultados que violem 
significados semânticos inequívocos e unívocos, veiculados em palavras como "sim e 
não", "dia e noite", "dentro e fora" etc. 

19. Na hipótese, sob o ângulo literal, tenho que a regra da parte final do 
art. 26, II, conjugada com o art. 151, ambos da Lei 8.213/91, veiculam rol taxativo de 
doenças que dispensam carência, e não cláusula geral acessível ao Poder Judiciário 
para, observada a excepcional gravidade, fazer incluir outras patologias. 

20. O 26, II, é claro ao atribuir aos Ministérios da Saúde e Previdência - 
leia-se: ao Poder Executivo - a elaboração da lista de doenças que dispensam a carência, 
estabelecendo, para tanto, critérios a serem observados (estigma, deformação, mutilação, 



deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade, que mereçam 
tratamento particularizado). Já o 151, ciente da possibilidade de omissão do Poder 
Executivo (atribuição exercida em 2001, com a Portaria MPAS/MS nº 2.998, de 
23/08/2001: rol idêntico ao do art. 151), foi categórico ao afirmar que "até que seja 
elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência 
a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 
filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças... .". 

21. Como se vê, lidos e interpretados de forma sistemática, não se tem 
dúvidas de que o texto legal: a) atribuiu ao Poder Executivo e não ao Judiciário a fixação 
do rol de doenças que dispensam carência; b) atuando de forma preventiva e diante do 
risco de omissão do Poder Executivo, decidiu fixar, diretamente, rol taxativo de 
patologias, a vigorar até alteração legislativa (ocorrida, a título de exemplo, em 2015, 
com a Lei 13.135, que incluiu no rol a esclerose múltipla) ou exercício da competência 
regulamentar delegada ao Poder Executivo. 

22. E, avançando para outros critérios interpretativos, a conclusão a que 
se chega é a mesma, ou seja, o rol é taxativo e não exemplificativo, não autorizando a 
inclusão de novas patologias pelo Poder Judiciário. 

23. Primeiro porque, como já ressaltado anteriormente, normas de exceção 
são interpretadas de forma restritiva e não ampliativa. Em especial a da carência, que, 
relembrando, promove princípios constitucionais relevantes para o equilíbrio finaceiro e 
atuarial do RGPS.  

24. Segundo, porque somente o legislador ou o Poder Executivo contam 
com mecanismos legais e operacionais, corpo técnico e capacidade de prognose para 
regulamentar a lei de forma geral e abstrata, evitando a casuística do Poder 
Judiciário, que gera nocivo tratamento anti-isonômico entre segurados, uns conseguindo 
e outros não a dispensa da carência na mesma situação fática. Fico a imagimar milhares 
de juízes Brasil afora, em casos concretos, escolhendo, com base em critérios subjetivos, 
quais das centenas de doenças do rol da CID são de excepcional gravidade, a ponto de 
justificar a dispensa de carência. Certamente, de um mera hérnia de disco ou artrose à 
esclerose lateral amiotrófica (ELA), teremos de tudo, colocando em risco a rigidez do 
sistema previdenciário, a segurança jurídica e a isonomia. 

25. Terceiro, porque novamente são os Poderes Legislativo e Executivo 
os mais vocacionados para cumprir a regra da contrapartida (art. 195, §5º), em 
seu aspecto positivo, ou seja, provendo fontes de custeio para criar, estender ou majorar 
benefícios. O Judiciário, nesse ponto, deve se restringir a aplicar a regra em seu aspecto 
negativo, ou seja, impedindo ou se abstendo de criar, estender ou amplicar benefícios 
sem fonte de custeio. 

26. E, aqui, destaco um ponto relevante, qual seja, a regra da contrapartida 
também se aplica ao Poder Judiciário, trazendo importante registro do ministro Gilmar 
Mendes no voto proferido no tema 503 (desaposentação): 



"Nós não podemos esquecer que tivemos uma discussão aqui, muito 
ampla, a propósito desse tema, quando se tratou da pensão por morte, em 
que assentamos – e acredito que de forma bastante ampla, se não unânime 
– que essa regra do artigo 195, §5º, tem um significado que vai além de 
uma simples limitação ao legislador: 

“Art. 195 (...) § 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total”. 

De fato, quando o Plenário do STF analisou o tema relativo à pensão por 
morte, no âmbito do RE 597.389 QO-RG, de minha relatoria, assim me 
pronunciei a respeito: 

“A Corte ainda assentou o entendimento de que a majoração de benefícios 
previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida (CF, 
art. 195, § 5º), também depende, para sua legítima adequação ao texto da 
Constituição da República, da observância o princípio da reserva da lei 
formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade 
jurisdicional do Estado. Por isso, não se revela constitucionalmente 
possível, ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, estender, em 
sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário, quando 
inexiste, na lei, a indicação de correspondente fonte de custeio total, sob 
pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar em legítima condição de 
legislador positivo, o que contraria o art. 2º da Constituição Federal”. 
(RE 597.389 QO-RG, de minha relatoria, DJe 21.8.2009). Isso foi muito 
enfatizado naquele caso, para evitar que houvesse efeito retroativo na 
concessão. 

Mas essa não é uma vedação que se aplica tão somente ao legislador. 
Esse é um vetor hermenêutico que se aplica também ao intérprete. Se 
não se pode, pela via legislativa, criar benefício sem fonte de custeio, 
quid em relação à criação por via de esforço hermenêutico. Sendo assim, 
também não se pode pela via jurisprudencial. Sem dúvida nenhuma, a 
mim me parece que aqui, de fato, há um vetor hermenêutico que vale para 
o sistema como um todo, tal como nós entendemos, Ministro Fux, no 
Eleitoral, em relação ao princípio da anterioridade. Aquilo que se impõe 
ao legislador também se impõe ao tribunal enquanto intérprete. É 
importante, portanto, que se leve em conta esse aspecto." 

27. Em resumo, embora a tentação seja grande, simpática  e nobre (ampliar 
a proteção social de pessoas doentes), não podemos nos iludir ou, como se diz 
popularmente, dourar a pílula. Considerada a rigidez constitucional e legal de 
organização do RGPS, ampliar o rol de doenças do art. 26, II, c/c art. 151, é estender 
benefício para situações não previstas pelo legislador, em violação a preceitos básicos 
como os da separação de poderes, contribuitividade, equilíbrio financeiro e atuarial, 
seletividade e distributividade, contrapartida e isonomia. É, na verdade, ativismo 



judicial, desprovido de qualquer amparo constitucional e legal idôneo, ainda que sob a 
máxima de princípios. 

28. Colaciono, por pertinente, lição do ministro Teori Zavascki, que 
preocupado com esse ativismo no campo da previdência, registrou também no 
julgamento do tema 503 do STF: 

"Portanto, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, que é 
estatutário, os direitos subjetivos estão integralmente disciplinados pelo 
ordenamento jurídico: são apenas e tão somente aqueles previstos no 
referido estatuto, segundo a configuração jurídica que lhes for atribuída 
no momento em que implementados os requisitos necessários à sua 
aquisição. Isso significa que a ausência de proibição à obtenção ou ao 
usufruto de certa vantagem não pode ser tida como afirmação do direito 
subjetivo de exercê-la. Na verdade, dada a natureza institucional do 
regime, a simples ausência de previsão estatutária do direito equivale à 
inexistência de um dever de prestação por parte da Previdência Social." 

29. E a própria tese firmada no tema 503, a princípio destinada a 
regulamentar as situações de desaposentação e reaposentação, acaba por se aplicar muito 
bem à espécie, pelo caráter abrangente de sua primeira parte. Nesse sentido, veja-se: 

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens 
previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 
'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do 
art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 

30. Anteriormente (item 12), afirmei que as regras e prazos que tratam da 
carência devem ser prestigiados e respeitados pelo Poder Judiciário, salvo hipóteses 
excepcionais em que viole o postulado da proporcionalidade (como, por exemplo, a 
instituição de prazos por demais longos), esvaziando totalmente o núcleo do direito 
fundamental à proteção previdenciária. E o rol taxativo das doenças aptas a dispensar 
carência não atrai essa exceção, não havendo desproteção desproporcional que 
justifique a intervenção do Poder Judiciário proposta pela relatora, senão vejamos.  

31. O prazo de 12 meses é curto, não exigindo longo período de vinculação 
ao RGPS antes do início da incapacidade. O risco de fraudes é grande no âmbito desse 
tipo de benefício (preexistência da incapacidade à filiação, refiliação ou integralização 
da carência), exigindo uma salvaguarda eficiente para prestigiar o caráter contributivo do 
sistema. A proteção está prevista mesmo para doenças anteriores à filiação, desde que a 
incapacidade seja posterior e sobrevenha de progressão ou agravamento. Nos eventos 
imprevisíveis, como acidentes, a carência é dispensada. A carência de refiliação, em caso 
de perda da qualidade de segurado, é somente de 06 meses. Prosseguindo, é certo que 
existe dispensa de carência para um rol de doenças graves, que, surgidas após a filiação, 
podem rapidamente retirar a capacidade de trabalho do segurado, sem possibilidade de 
implemento das 12 contribuições. Por fim, em caso de incapacidade permante antes de 
implementada a carência, o sistema protetivo, no campo da assistência social, oferta o 



LOAS deficiente ou idoso, caso cumpridos os requisitos legais. Em síntese, mesmo com 
o rol taxativo de dispensa de carência, o núcleo de proteção social do evento 
incapacidade está íntegro e pujante. 

32. Aqui se poderia questionar que esse rol é muito restrito, não abarcando 
diversos doenças, além de que não vem sendo atualizado pelo Poder Executivo a cada 
três anos, como determinou o legislador no art. 26, II. Quanto ao primeiro ponto, recupero 
o teor do voto desenvolvido até o momento, para reafirmar que a composição do rol está 
dentro das escolhas legítimas reservadas ao legislador e al administrador, não podendo 
ser casuisticamente sindicada pelo Poder Judiciário. 

33. Quanto ao segundo ponto, é necessário fazer alguns apontamentos. De 
início, é forçoso reconhecer a omissão da administração em atualizar a cada três anos a 
lista de doenças. No entanto, volto a insistir, essa omissão não transfere para o 
Judiciário a competência de, casuísticamente, escolher de forma discricionária e 
individualizadamente, em casos concretos, as novas doenças a dispensarem carência. 
Lado outro, é certo que os sistemas de controle da lista estão atuando em alguma 
medida, tendo sido em 2015, por meio de lei, incluída no art. 151 da esclerese múltipla. 
Além disso, tramitam na Câmara e no Senado projetos de lei para incluir outras patologias 
(PL's 4.399/2019, 479/2011 etc). Por fim, em se tratando de omissão administrativa, a 
falta de atualização talvez possa ser sindicada em uma ação coletiva de obrigação 
de fazer, que obrigue os ministérios envolvidos a proceder à atualiação e justificar suas 
escolhas para incluir ou não incluir patologias na lista. Esse parece ser o único caminho 
jurídico adequado e efetivo para solução do tema. 

34. Dois importantes precedentes vinculantes de cortes superiores, que 
guardam alguma similitude fática e jurídica com a controvérsia destes autos, militam em 
favor da natureza taxativa do rol do art. 26, II, c/c art. 151 da Lei 8.213/91. O primeiro 
do STJ, no tema 250, que considerou taxativo o rol de doenças do art. 6º, XIV, da Lei 
7.713/88, para fins de isenção do imposto de renda. Nesse sentido: 

Tema 250 do STJ: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, 
com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em 
conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das 
seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por 
conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo 
(numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às 
situações nele enumeradas. 

35. O outro, de similitude ainda mais evidente, por versar sobre direito 
previdenciário (RPPS) e trazer, também, a suposta cláusula genérica de análise 



casuística invocada pela relatora, é  o tema 524 do STF, que versava sobre o caráter 
do rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral no RPPS, se taxativo ou 
exemplificativo. À unanimidade, o STF entendeu tratar-se de rol taxativo, de 
alteração ou complemento sujeito ao domínimo normativo e não judicial. Nesse 
sentido: 

Tema 524 do STF: A concessão de aposentadoria de servidor público por 
invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja 
prevista em rol taxativo da legislação de regência. 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM 
LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura 
aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele 
estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com 
proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
“na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo 
ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam 
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo 
a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso 
extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): TEORI 
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181  DIVULG 
17-09-2014  PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621) 

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à 
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 
8.213/91. 

36. Adaptando esse juglado do STF ao caso dos autos, pode-se 
afirmar: a) a composição e alteração da lista de doenças está no domínio normativo 
primário (lei) ou regulamentar (ministérios do Poder Executivo); b) os critérios 
caracterizadores das doenças a integrarem a lista são dirigidos ao legislador ou órgão 
regulamentar, e não ao juiz. 

37. Em recente julgado, o STJ seguiu nessa linha: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO 
CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. ART. 151 DA LEI 8.213/1991. 
MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL DE DOENÇAS QUE DISPENSAM 
A COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. 
AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. A Corte de origem, à luz das provas carreadas aos autos, julgou 
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, em 
razão de não ter o Segurado cumprido a carência exigida de 12 meses. 
2. A tese de que a doença que acomete o Segurado está elencada no art. 
151 da Lei 8.213/1991, o que dispensaria a comprovação da carência, não 
foi analisada pela instância de origem, nem mesmo a parte autora buscou 
opor Embargos de Declaração, a fim de provocar a discussão do tema, 
carecendo, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável à 
análise da matéria em sede de Recurso Especial. 
3. Ainda que assim não fosse, o autor relata sofrer de transtorno de 
ansiedade, moléstia não elencada no art. 151 da Lei 8.213/1991. 
4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 
664.855/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) 

38. E veja-se que recente caso decidido por esta TNU não discrepa desse 
entendimento, inobstante faça remissão a julgado anterior no sentido de que rol do art. 
151 não é taxativo. Trato do PUIL nº 5058365-57.2017.4.04.7100/RS, julgado em 
27/06/2019, envolmento a patologia acidente vascular crerebral (AVC), que não 
constante da lista. Na oportunidade, a TNU fixou a seguinte compreeensão: "Deste modo, 
o incidente de uniformização interposto merece ser provido, para que seja 
uniformizado o entendimento de que a dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, 
da Lei n. 8.213/91, nos casos de acidente vascular cerebral, somente é possível nas 
hipóteses de paralisia irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei n. 8.213/91)." 

39. Note-se que a dispensa, na compreensão da TNU, não ocorreu pelo 
mero AVC, mas, sim, pelo AVC com consequência paralisia irreversível e 
incapacitante, que é doença ou quadro patológico derivado previsto no rol do art. 151. 
O mesmo caso, por exemplo, pode se repetir com a alienção mental (constante da lista), 
atestada por perito judicial, que, muitas vezes, é quadro patológico derivado de outras 
doenças de ordem psiquiátrica. Ou seja, o julgado citado, na essência, confirma a linha 
de pensamento desenvolvida nesse voto. 

40. Em resumo, toda a sistemática constitucional, legal e jurisprudencial 
envolvendo o tema permitem afirmar a tese de que: o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 
151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo contemplar outras hipóteses de 
isenção de carencia. 

41. Por fim, antes de definir a tese e aplicá-la ao caso concreto, é 
necessário verificar se a especial proteção à maternidade, à gestante e à 
infância, conferida pela CF/88 e legislação correlata, suplanta todos os argumentos 
contrários desenvolvidos anteriormente e justifica, por si só, a dispensa de carência 
para o quadro patológico específico de gravidez de alto risco. 

42. A CF/88 e a legislação correlata, em diversos dispositivos, conferem 
ou determinam proteção especial à maternidade, à gestante e à infância. A título de 
exemplo:  



CF/88: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 
duração de cento e vinte dias; 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime 
Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:          (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente 
para o trabalho e idade avançada;          (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;   

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.         (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos:         (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 
65, de 2010) 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 
assistência materno-infantil; 

Lei 8.069/90 [ECA], alterada pela Lei 13.257/2016, que estabeleceu o 
Estatuto da Primeira Infância: 

Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às 
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às 



gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto 
e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 
âmbito do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, 
de 2016) 

§ 1 o O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção 
primária. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 2 o Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua 
vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que 
será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. (Redação 
dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 3 o Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às 
mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e 
contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros 
serviços e a grupos de apoio à amamentação. (Redação dada pela Lei nº 
13.257, de 2016) 

§ 4 o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à 
gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de 
prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. (Incluído 
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 5 o A assistência referida no § 4 o deste artigo deverá ser prestada 
também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus 
filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em 
situação de privação de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 
2016) 

§ 6 o A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua 
preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-
parto imediato. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 7 o A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, 
alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento 
infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos 
afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. (Incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 8 o A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a 
gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de 
cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. (Incluído 
pela Lei nº 13.257, de 2016) 

§ 9 o A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não 
iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da 



puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. (Incluído pela Lei 
nº 13.257, de 2016) 

§ 10.  Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho 
na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de 
privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e 
assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em 
articulação com o sistema de ensino competente, visando ao 
desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 
2016) 

43. A questão em discussão parece ser identificar, à luz do arcabouço 
constitucional de proteção especial à gestante, à maternidade e à infância, se a não 
inclusão da gravidez de alto risco entre os casos de dispensa de carência para os 
benefícios por incapacidade trata-se de omissão qualificada, que promove proteção 
deficiente de interesse constitucional legítimo, em relação ao qual o legislador (e no 
caso, também o administrador) não podia se furtar, e que pode ser conformada pelo 
julgador dentro dos limites constitucionais. 

44. E por omissão qualificada deve ser entendida aquela que decorre 
diretamente de dispositivo constitucional que determina, claramente, a atuação do 
legislador ou do administrador na implementação de uma medida concreta de proteção. 

45. No caso, creio que essa omissão qualificada está caracterizada, 
valendo-me, para tanto, com destaque, do teor do comando ao art. 201, II, da CF/88, que 
determina a proteção à maternidade, especialmente à gestante, nos termos da lei. 

46. Inicialmente, não se pode limitar o alcance do dispostivo 
constitucional citado à proteção concretizada pelo salário-maternidade, benefício 
previsto no art. 71 da Lei 8.213/91, com duração de 120 dias e termo inicial 28 dias antes 
do parte. Isso porque, tratando-se de benefício com termo inicial às vésperas do parto, 
tem como dimensão protetiva preferencial a maternidade e os aspectos dela 
decorrentes, quais sejam, a proteção ao ingresso e manutenção  das mulheres no 
mercado de trabalho e a proteção ao direito da criança e da mãe de convivência familiar 
nos primeiros meses após o parto. 

47. Resta saber, então, o que a Constituição quis ao prever proteção 
previdenciária especialmente à gestante (mulher em período de gravidez), além da já 
conferida à maternidade. E, nesse ponto, parece evidente que o constituinte quis que o 
legislador ordinário e o administrador, no universo previdenciário, garantissem proteção 
social específica à gestante durante a gravidez, assegurando todos os meios necessários 
para que a gestação chegue a bom termo para ela e o bebê.    

48. O adjetivo "especialmente" parece, inclusive, não se contentar com a 
genérica proteção à saúde, capacidade de trabalho e renda da gestante, já assegurada 
igualmente a ela e a todos os segurados do RGPS pelo inciso I do art. 201 da CF/88, por 
meio dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou 
permanente (aposentadoria por invalidez). 



49. Assim, para o efetivo cumprimento do comando protetivo 
constitucional, deve-se evitar ou remover todos os óbices que impeçam ou dificultem o 
acesso aos benefícios previdenciários que possam proteger a gestante e, claro, não sejam 
incompatíveis com o sistema previdenciário, que é eminentemente contribuitivo e não 
assistencial. 

50. Nesse contexto, em se tratando de benefício por incapacidade, mesmo 
a especial proteção à gestante não permite afastar o requisito da qualidade de segurado 
anterior à data de início da incapacidade. Aqui, entram em disputa valores 
constitucionais, devendo prevaler o caráter contributivo do sistema, consubstanciado, 
essencialmente, na filiação anterior ao evento a ser protegido. No entanto, essa mesma 
objeção não ocorre com a carência, que em diversas hipóteses é dispensada pelo 
legislador, inclusive para o salário-maternidade de algumas espécies de segurada e para 
os benefícios por incapacidade. Nesse último caso, inclusive, foi delegado ao próprio 
administrador a ampliação das hipóteses de dispensa de carência, como visto 
anterioremente.  

51. Note-se que estamos tratando de gravidez de alto risco comprovada 
clinicamente, com recomendação médica para afastamento do trabalho, que pode 
gerar parto prematuro, gestação interrompida ou outras situações que coloquem em risco 
a vida materna e/ou fetal. Seria hipótese, aí, de situação a conferir especificidade e 
gravidade à patologia, critério orientador da atuação regulamentar da composição da lista 
de dispensa de carência. Inclusive, não se dispensa a perícia da autarquia e que a 
incapacidade seja superior a 15 dias consecutivos. 

52. A ausência de proteção previdenciária nesse caso específico pode 
incentivar, em especial gestantes de baixa renda, a não se afastarem do trabalho para 
manter a fonte de renda necessária à subsistência, mesmo diante de recomendação médica 
expressa e colocando em risco a gestação, a sua vida e a do feto. Assim, a omissão 
qualificada do legislador/administrador estaria criando situação agravadora do 
risco que deveria, por imperativo constitucional, ser especialmente protegido.   

53. Para finalizar, acredito que a força e a clareza dos comandos 
constitucionais envolvidos e debatidos, aliada à farta e flexível previsão de hipóteses de 
dispensa de carência no RGPS, autorizam, excepcionalmente, a superação 
circunstancial da tese firmada na primeira parte desse voto (taxatividade do rol do 
art. 26, II, c/c art. 151, ambos da Lei 8.213/91), para incluir a gravidez de alto risco, 
com as características e demais requisitos delineados nos itens 50 e 51 retros, entre as 
hipóteses de dispensa de carência. 

54. Para os demais quadros patológicos, desprovidos de especial, clara e 
qualificada proteção constitucional, aplica-se a primeira tese, mantida a exigência de 
carência enquanto não dispensada por ato normativo primário ou 
secundário, emitido por agentes competentes, sem possilidade de atuação supletiva 
pelo Poder Judiciário. 

55. Espera-se ter econtrado, no caso, o que o ministro Edson Fachin 
apregoou na medida cautelar concedida na ADI 6327 (prorrogação do termo inicial do 



salário-maternidade nos casos de mães e/ou bebês que necessitam de internação 
prolongada): "No entanto, penso que a ausência de previsão legal não é óbice legítimo. 
A ausência de lei não significa, afinal, ausência de norma. Entre a autoconteção e a 
discricionariedade/ativismo judicial existe uma margem de normatividade a ser 
conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais." 

56. Fica fixada, assim, como 2ª tese: "Excepcionalmente, considerado o 
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante e à 
infância, a gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com recomendação 
médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a 
dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade, na forma dos arts. 
26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos os demais requisitos legais, inclusive a 
exigência de perícia pelo INSS". 

57. Da aplicação das teses ao caso concreto: nesse particular, 
acompanho a relatora para negar provimento ao PUIL, uma vez que o caso envolve 
gravidez de alto risco, com quadro incapacitante devidamente aferido por perícia judicial 
e cumprimento dos demais requisitos legais de acesso ao benefício. Aplicaçaõ da 2ª tese. 

  

III - DISPOSITIVO 

58. Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 
PUIL, mantendo-se a concessão do benefício no caso concreto e fixando-se as seguintes 
teses como solução para o tema representativo nº 220 desta TNU: I - O rol do inciso II 
do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo contemplar 
outras hipóteses de isenção de carencia; II - Excepcionalmente, considerado o 
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante e à 
infância, a gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com recomendação 
médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a 
dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade, na forma dos arts. 
26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos os demais requisitos legais, inclusive 
a exigência de perícia pelo INSS". 
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VOTO-VISTA 

Cuida-se de incidente interposto pelo INSS contra acórdão que na 
origem "entendeu ser possível o deferimento do benefício de auxílio-doença à 
parte autora, apesar de não cumprida a carência, ao fundamento de que o rol do 
inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo e, portanto, 
admite interpretação extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco". 

Segundo o voto da relatora: 

"Dispõe o art. 26 da lei 8.213/91: 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

(...) 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde 
e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 
(redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de carência para 
auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", o que, a 
meu ver, traz consigo uma cláusula genérica que permite a análise casuística. 

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de isenção de 
carência ou não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de garantir 
proteção previdenciária a quem estiver em situação de excepcional gravidade. 



Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 201, 
inciso II como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos 
aplicadores da lei, a proteção à maternidade, de forma que, com mais razão 
ainda, deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse de gestantes 
em situação de alto risco.  

Gestação de alto risco é aquela na qual se identificam doenças maternas prévias 
ou mesmo adquiridas durante a gestação que podem colocar em risco a vida 
materna e/ou fetal, tais como, hipertensão, diabetes, anemias graves, problemas 
cardíacos, entre outras. 

Isto é, uma gravidez de alto risco pode gerar algumas complicações como parto 
prematuro, gestação interrompida ou que ocorram complicações para a mãe e 
para o bebê. 

Assim, a despeito de a situação não estar expressamente contemplada no artigo 
26 c/c artigo 151 da Lei 8.213/91, a meu ver, não pode ser exigida a carência 
para a concessão de auxílio-doença à gestante em situação de alto risco, 
mormente em se tratando de complicações decorrentes de seu estado. 

Quanto à taxatividade do aludido rol, esta Turma Recursal possui julgado no 
sentido de que as doenças ali elencadas não é taxativo. Nesses termos, é o 
julgamento do PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, Relator Juiz Federal 
Fabio Cesar dos Santos Oliveira, julgado em 23/02/2018." 

O Juiz Ivanir pediu vista e no seu voto concluiu no sentido de ser 
taxativo o rol do art. 26 da Lei 8.213/91, assim fundamentando: 

"[...] 

18. Embora o critério literal não seja o mais adequado para interpretação das 
leis, ele é o primeiro a ser utilizado na cadeia interpretativa, uma vez que não é 
possível desvendar o verdadeiro conteúdo do texto (norma) sem conhecer, 
primeiro, o significado semântico das palavras e expressões nele contidas. Além 
disso, o critério literal estabelece limites ao intérprete, que, a título de exemplo, 
não pode chegar, por outros critérios de interpretação (sistemático, teleológico 
etc), a resultados que violem significados semânticos inequívocos e unívocos, 
veiculados em palavras como "sim e não", "dia e noite", "dentro e fora" etc. 

19. Na hipótese, sob o ângulo literal, tenho que a regra da parte final do art. 26, 
II, conjugada com o art. 151, ambos da Lei 8.213/91, veiculam rol taxativo de 
doenças que dispensam carência, e não cláusula geral acessível ao Poder 
Judiciário para, observada a excepcional gravidade, fazer incluir outras 
patologias. 

20. O 26, II, é claro ao atribuir aos Ministérios da Saúde e Previdência - leia-se: 
ao Poder Executivo - a elaboração da lista de doenças que dispensam a carência, 
estabelecendo, para tanto, critérios a serem observados (estigma, deformação, 



mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade, 
que mereçam tratamento particularizado). Já o 151, ciente da possibilidade de 
omissão do Poder Executivo (atribuição exercida em 2001, com a Portaria 
MPAS/MS nº 2.998, de 23/08/2001: rol idêntico ao do art. 151), foi categórico 
ao afirmar que "até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 
II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de 
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for 
acometido das seguintes doenças... .". 

21. Como se vê, lidos e interpretados de forma sistemática, não se tem dúvidas 
de que o texto legal: a) atribuiu ao Poder Executivo e não ao Judiciário a fixação 
do rol de doenças que dispensam carência; b) atuando de forma preventiva e 
diante do risco de omissão do Poder Executivo, decidiu fixar, diretamente, rol 
taxativo de patologias, a vigorar até alteração legislativa (ocorrida, a título de 
exemplo, em 2015, com a Lei 13.135, que incluiu no rol a esclerose múltipla) ou 
exercício da competência regulamentar delegada ao Poder Executivo. 

[...] 

27. Em resumo, embora a tentação seja grande, simpática  e nobre (ampliar a 
proteção social de pessoas doentes), não podemos nos iludir ou, como se diz 
popularmente, dourar a pílula. Considerada a rigidez constitucional e legal de 
organização do RGPS, ampliar o rol de doenças do art. 26, II, c/c art. 151, é 
estender benefício para situações não previstas pelo legislador, em violação a 
preceitos básicos como os da separação de poderes, contribuitividade, equilíbrio 
financeiro e atuarial, seletividade e distributividade, contrapartida e isonomia. 
É, na verdade, ativismo judicial, desprovido de qualquer amparo constitucional 
e legal idôneo, ainda que sob a máxima de princípios. 

[...] 

29. E a própria tese firmada no tema 503, a princípio destinada a regulamentar 
as situações de desaposentação e reaposentação, acaba por se aplicar muito bem 
à espécie, pelo caráter abrangente de sua primeira parte. Nesse sentido, veja-se: 

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à 
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 

[...] 

34. Dois importantes precedentes vinculantes de cortes superiores, que 
guardam alguma similitude fática e jurídica com a controvérsia destes autos, 
militam em favor da natureza taxativa do rol do art. 26, II, c/c art. 151 da Lei 
8.213/91. O primeiro do STJ, no tema 250, que considerou taxativo o rol de 
doenças do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, para fins de isenção do imposto de 
renda. Nesse sentido: 



Tema 250 do STJ: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com 
as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o 
benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias 
graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença 
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus 
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele 
enumeradas. 

35. O outro, de similitude ainda mais evidente, por versar sobre direito 
previdenciário (RPPS) e trazer, também, a suposta cláusula genérica de análise 
casuística invocada pela relatora, é  o tema 524 do STF, que versava sobre o 
caráter do rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral no RPPS, 
se taxativo ou exemplificativo. À unanimidade, o STF entendeu tratar-se de rol 
taxativo, de alteração ou complemento sujeito ao domínimo normativo e não 
judicial. Nesse sentido: 

Tema 524 do STF: A concessão de aposentadoria de servidor público por 
invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja 
prevista em rol taxativo da legislação de regência. 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 
40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 
40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos 
pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por 
invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício 
será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo 
ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por 
invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada 
pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá 
provimento. (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 
julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-181  DIVULG 17-09-2014  PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-
01 PP-00621) 

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por 
ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 



36. Adaptando esse juglado do STF ao caso dos autos, pode-se afirmar: a) a 
composição e alteração da lista de doenças está no domínio normativo primário 
(lei) ou regulamentar (ministérios do Poder Executivo); b) os critérios 
caracterizadores das doenças a integrarem a lista são dirigidos ao legislador ou 
órgão regulamentar, e não ao juiz. 

37. Em recente julgado, o STJ seguiu nessa linha: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA 
CARÊNCIA. ART. 151 DA LEI 8.213/1991. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO 
ROL DE DOENÇAS QUE DISPENSAM A COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA. 
TESE NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, à luz das provas carreadas aos 
autos, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, 
em razão de não ter o Segurado cumprido a carência exigida de 12 meses. 
2. A tese de que a doença que acomete o Segurado está elencada no art. 151 da 
Lei 8.213/1991, o que dispensaria a comprovação da carência, não foi analisada 
pela instância de origem, nem mesmo a parte autora buscou opor Embargos de 
Declaração, a fim de provocar a discussão do tema, carecendo, portanto, de 
prequestionamento, requisito indispensável à análise da matéria em sede de 
Recurso Especial. 
3. Ainda que assim não fosse, o autor relata sofrer de transtorno de ansiedade, 
moléstia não elencada no art. 151 da Lei 8.213/1991. 
4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 
664.855/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) 

[...] 

Sobre esse primeiro ponto, no qual divergem a relatora e o voto-
vista, penso que a fundamentação trazida pelo Juiz Ivanir é bem sólida e 
sedimentada, evidenciando que o rol do art. 26 da Lei 8.213/91 é taxativo, não 
cabendo ao Judiciário sobrepor-se ao Executivo e ao Legislativo para impor sua 
extensão, muito menos sem expressa previsão de preexistência de custeio, em 
franca violação ao art. 195, §5º, da CF/88. 

Contudo, o voto-vista constrói exceção ao princípio ao tratar da 
gravidez de risco, como colho do restante de sua fundamentação: 

"[...] 

41. Por fim, antes de definir a tese e aplicá-la ao caso concreto, é necessário 
verificar se a especial proteção à maternidade, à gestante e à 
infância, conferida pela CF/88 e legislação correlata, suplanta todos os 
argumentos contrários desenvolvidos anteriormente e justifica, por si só, a 
dispensa de carência para o quadro patológico específico de gravidez de alto 
risco. 



[...] 

43. A questão em discussão parece ser identificar, à luz do arcabouço 
constitucional de proteção especial à gestante, à maternidade e à infância, se a 
não inclusão da gravidez de alto risco entre os casos de dispensa de carência 
para os benefícios por incapacidade trata-se de omissão qualificada, que 
promove proteção deficiente de interesse constitucional legítimo, em relação ao 
qual o legislador (e no caso, também o administrador) não podia se furtar, e 
que pode ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais. 

44. E por omissão qualificada deve ser entendida aquela que decorre 
diretamente de dispositivo constitucional que determina, claramente, a atuação 
do legislador ou do administrador na implementação de uma medida concreta 
de proteção. 

45. No caso, creio que essa omissão qualificada está caracterizada, valendo-me, 
para tanto, com destaque, do teor do comando ao art. 201, II, da CF/88, que 
determina a proteção à maternidade, especialmente à gestante, nos termos da 
lei. 

[...] 

56. Fica fixada, assim, como 2ª tese: "Excepcionalmente, considerado o 
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante 
e à infância, a gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com 
recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias 
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por 
incapacidade, na forma dos arts. 26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos 
os demais requisitos legais, inclusive a exigência de perícia pelo INSS". 

[...]" 

Em que pese o brilhantismo de ambos os votos, não vejo como 
qualificar o conceito de gravidez de alto risco para autorizar a dispensa de 
carência, na contramão do que adveio toda a fundamentação pela qual se 
evidenciou tratar-se o art. 26 da Lei 8.213/91 de rol taxativo dos casos que a 
dispensam. 

Segundo pesquisas livres na internet, uma vez que o tema sobre 
gravidez de alto risco foge ao conceito legal propriamente dito e, portanto, 
localiza-se na esfera de compreensão de outras ciências, "uma gestação é 
considerada de alto risco quando há chances de complicações na gravidez ou no 
parto que representem perigo para a mãe, para o bebê ou para os dois" 
(disponível em http://crhp.com.br/2018/07/13/quando-uma-gravidez-e-
considerada-de-alto-
risco/#:~:text=Uma%20gesta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20considerad
a%20de,deve%20ser%20intensificado%20e%20detalhado). 



Percebe-se que o trato da questão é extremamente subjetivo, elástico 
e envolve inúmeras situações muitas vezes superficiais. Isso porque, segundo 
esclarecimento no mesmo sítio: "[...]  fazem parte do grupo de risco mulheres que 
tiveram complicações em gestações anteriores, portadoras de doenças crônicas, 
pacientes com mais de 35 anos e até mulheres saudáveis, que passam a apresentar 
problemas como hipertensão e diabetes durante a gestação." 

Percebe-se que alto risco incorpora, além de outros casos de extrema 
subjetividade médica, a gravidez de mulheres com mais de 35 anos, mesmo 
saudáveis, representando sua inserção na dispensa de carência não só um duro 
golpe na Previdência, uma vez inexistente a preexistência de custeio para uma 
inclusão tão elástica, como também uma degradação da própria responsabilidade 
social exigida de toda a comunidade. Doenças como hipertensão e diabetes 
envolvem milhares de pessoas por todo o país, muitos idosos por sinal, os quais 
não são excluídos dos mesmos cuidados assegurados às gestantes, demonstrando 
o art. 230 da CF/88 que a sociedade e o Estado têm o dever de ampará-los e 
assegurar seu bem-estar, o que nem por isso permite-se a deturpação do sistema 
para assegurar a eles todo e qualquer benefício, notadamente em descompasso com 
as regras das Leis que os estipulam. 

Àqueles que não se enquadram nas regras próprias da Previdência, 
principalmente diante de seu caráter contributivo e da exigência de preexistência 
de custeio, o art. 203 da CF/88 remete à assistência social, dentro do arcabouço 
possível e plausível de construção pelo Estado. Não se pode estender direitos, 
benefícios, prerrogativas sem que o Estado esteja em condições de acompanhar 
esse processo de ampliação, na lógica que constitui um princípio constitucional 
programático (princípio de universalidade da cobertura e do atendimento). Não 
cabe aos juízes, desvirtuando o sistema, ampliar tais prestações alheios à realidade 
econômica da nação, subjugando desta forma uma infinidade de gerações futuras. 

Nesse aspecto, o conceito de gravidez de alto risco é genérico e 
subjetivo demais para ser inserido no rol de doenças que dispensam carência, 
merecendo maiores estudos e fundadas outras fontes de custeio que possam 
subsidiar uma melhor proteção futura, cuja delimitação cabe ao Legislativo e ao 
Executivo. Por agora a proteção ocorre com base na efetiva doença de fundo 
sofrida pela gestante, que pode dispensar a carência se prevista nos arts. 26 e 151 
da Lei 8.213/91 aqui apreciados. 

Posto isso, peço vênia para divergir do voto da relatora na primeira 
parte do debate, acompanhando a fundamentação do voto-vista do Juiz Ivanir, bem 
como peço escusas a ambos os magistrados para divergir quanto ao segundo 
debate, não autorizando a expansão do art. 26 da Lei 8.213/91 para acobertar 
situação nele não prevista ou não autorizada nas Portarias do Executivo, 
notadamente o genérico e subjetivo contexto de gravidez de alto risco. 

Proponho a definição de tese no seguinte sentido: "o rol do inciso II 
do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo 



contemplar outras hipóteses de isenção de carência, ressalvadas as previsões 
nas Portarias do Executivo ali previstas". 

Voto por dar provimento ao recurso do INSS, reformar o acórdão de 
origem e julgar improcedente o pedido. 

 

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004376-
97.2017.4.04.7113/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOICE TAIS DE SOUZA

VOTO-VISTA

Trata-se de voto-vista em incidente de uniformização proposto pelo INSS em face
de julgado oriundo da  Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu ser possível o
deferimento do benefício de auxílio-doença à parte autora, apesar de não estar cumprida a
carência, ao fundamento de que o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é
taxativo e, portanto, admitir interpretação extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco.

O voto da relatora foi proferido no evento 40, verbis:

"RELATÓRIO

 

Trata-se de incidente de uniformização pelo INSS em face de julgado oriundo da  Turma
Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu ser possível o deferimento do benefício de
auxílio-doença à parte autora, apesar de não cumprida a carência, ao fundamento de que
o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo e, portanto,
admitir interpretação extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco.

A autarquia previdenciária sustenta que o dispositivo legal do artigo 26, II, da Lei
8.213/91 não admite uma interpretação extensiva como a que foi feita pela turma recursal
de origem.

Aduz que não é dado ao Juiz imiscuir-se nos critérios de política pública estabelecidos
pelo Poder Executivo, por meio dos Ministérios da Previdência Social e Saúde, únicos
responsáveis pela periódica formulação das doenças e afecções isentas do requisito
carência para fins de obtenção de benefício previdenciário.

Requer o retorno dos autos à Turma Recursal do Rio Grande do Sul para que aplique o
entendimento pacificado de que o inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº
8.213/91, tratam de rol taxativo de doenças que permitem a concessão de benefício de
auxílio-doença independentemente do cumprimento da carência.

Na sessão de 28 de agosto de 2019, a Turma Nacional de Uniformização decidiu conhecer
do Pedido de Uniformização e afetá-lo como representativo de controvérsia, vinculando-o
ao tema 220 e submetendo a seguinte questão a julgamento: “Saber se o rol do inciso II
do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras
hipóteses de isenção de carência, como a gravidez de alto risco.

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) requereu sua habilitação
como amicus curiae, o que foi deferido.
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VOTO

 

O INSS sustenta que o inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, tratam
de rol taxativo de doenças que permitem a concessão de benefício de auxílio-doença,
independentemente do cumprimento da carência.

Dispõe o art. 26 da lei 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social,
atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado; (redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de carência para auxílio-
doença, também, quando presente "outro fator que lhe confira especificidade e gravidade
que mereçam tratamento particularizado", o que, a meu ver, traz consigo uma cláusula
genérica que permite a análise casuística.

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de isenção de carência ou
não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de garantir proteção
previdenciária a quem estiver em situação de excepcional gravidade.

Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 201, inciso II como um
dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos aplicadores da lei, a proteção à
maternidade, de forma que, com mais razão ainda, deve-se prestigiar interpretação que
salvaguarde o interesse de gestantes em situação de alto risco. 

Gestação de alto risco é aquela na qual se identificam doenças maternas prévias ou
mesmo adquiridas durante a gestação que podem colocar em risco a vida materna e/ou
fetal, tais como, hipertensão, diabetes, anemias graves, problemas cardíacos, entre outras.

Isto é, uma gravidez de alto risco pode gerar algumas complicações como parto
prematuro, gestação interrompida ou que ocorram complicações para a mãe e para o
bebê.

Assim, a despeito de a situação não estar expressamente contemplada no artigo 26 c/c
artigo 151 da Lei 8.213/91, a meu ver, não pode ser exigida a carência para a concessão
de auxílio -doença à gestante em situação de alto risco, mormente em se tratando de
complicações decorrentes de seu estado.

Quanto à taxatividade do aludido rol, esta Turma Recursal possui julgado no sentido
de que as doenças ali elencadas não é taxativo. Nesses termos, é o julgamento do
PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, Relator Juiz Federal Fabio Cesar dos Santos
Oliveira, julgado em 23/02/2018. Confira-se trecho do julgado:
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No mais, observo que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, não é
taxativo, sendo reconhecida pelos Tribunais a possibilidade de aplicação análoga de tal
dispositivo. Todavia, não basta ao julgador constatar a gravidade da doença analisada
para que seja aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja correspondência entre
a moléstia apresentada pelo segurado e uma das enfermidades elencadas previamente
como isentas de carência na norma abstrata. As doenças enunciadas no art. 151, da Lei n.
8.213/91, em razão de sua especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto é,
“doenças que, por causar especial sofrimento ou estigmatizar o paciente, dispensam a
carência para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste após a filiação”
(Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Junior. Comentário à Lei de Benefícios
da Previdência Social. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 419). 

No caso dos autos, a Turma Recursal de origem não desbordou desse entendimento, razão
pela qual voto por negar provimento ao incidente de uniformização interposto pelo INSS:

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente
procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Sustenta que "diferentemente do que restou decidido na sentença, não se admite uma
interpretação extensiva da regra do art. 26, II, da Lei 8.213/91, que prevê as hipóteses de
isenção da carência.".

Passo a decidir.

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46
da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do
acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram
analisadas.

Transcrevo a decisão com destaque para precedente desta Turma Recursal sobre o tema
controverso (evento 29):

Realizada perícia judicial indireta, o médico atestou que a autora sofreu ameaça de
aborto, com sangramento vaginal e cólicas abdominais, tendo recomendado repouso
durante todo o período gestacional (22-LAUDPERI1).

Afirmou o experto que houve incapacidade laboral no período de 03/08/2017 a
23/11/2017, salientando que “O fato de a demandante já ter tido um abortamento prévio,
fala plenamente a favor de repouso durante o curso da gestação atual” (22-LAUDPERI1).

O nascimento da filha se deu em 27/02/2018 (27-CERTNASC2).

Pois bem.

Em análise ao cadastro nacional de informações sociais (13-CNIS1), constata-se que a
requerente se vinculou à Previdência Social em 18/07/2016, ocasião em que trabalhou
para Elisabete Graff Steffen (no período de 18/07/2016 a 01/08/2016).

Depois, a partir de 01/03/2017, passou a laborar na empresa JBS Aves Ltda., vínculo em
aberto, com última remuneração em 08/2017 (13-CNIS1).

Destarte, denota-se que na data do início da incapacidade (03/08/2017) a autora não
tinha cumprido o período de carência necessário à concessão do auxílio-doença, ou seja,
12 contribuições, nos termos do art. 25 da Lei de Benefícios.
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Ocorre que, embora a gravidez de risco e a possibilidade de aborto não estejam listadas
expressamente como causa de dispensa de carência, os casos em que se exija tratamento
particularizado à gestante têm garantida a cobertura pela Previdência Social,
independentemente do cumprimento de carência, por aplicação do art. 26, inciso II, da Lei
nº 8.213/91, parte final.

Nesse sentido, seguem os julgados:

 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE.
DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NECESSIDADE
DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é possível isentar o segurado
da comprovação de carência quando se tratar de doença que confira grave
especificidade. 2. Segundo jurisprudência majoritária, o rol previsto no artigo 151, da
Lei 8213/91, ou na Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3.
Uma vez comprovado que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso
para evitar parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a
segurada não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e
incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o nascimento do
filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta Turma Recursal do RS,
Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão de 04/04/2018) - Negritei;
(GRIFEI)

[...]

Apesar de o perito judicial ter afirmado que a incapacidade laborativa se estendeu até
23/11/2017, entendo que esta somente findou com o nascimento da filha, até porque a
demandante não retornou ao trabalho antes do parto e o próprio experto recomendou
repouso durante toda a gestação.

Assim, deve ser concedido o auxílio-doença à autora no lapso temporal de 05/09/2017,
data do requerimento administrativo, até 27/02/2018.

Destaco ainda, como também já decidido por esta Turma Recursal no processo 5001352-
65.2015.404.7102, na sessão de 06/04/2016, é possível afastar a exigência do
cumprimento da carência no caso concreto, quando se trata de gravidez de alto risco, em
razão de sua gravidade:

A Autarquia ré alega que a recorrida não preenche o requisito da carência exigido nos
artigos 24 e 25 da Lei 8.213/91. O Magistrado Sentenciante dispensou a carência exigida
no caso dos autos, face à gravidade do quadro de saúde da requerente. Assim concluiu o
Magistrado a quo (evento 37):

A parte autora esteve comprovadamente incapaz, no período de 06/02/2015 a
12/06/2015, em razão de gravidez de alto risco. A manutenção do seu trabalho poderia
causar a ruptura uterina e o trabalho de parto pré-termo, de modo que o seu quadro
clínico era de alta gravidade, tanto para sua própria vida, quanto para a vida de seu
filho.

Para fins de carência, o CNIS da autora registra o recolhimento de contribuições das
competências 04/2014 a 12/2014 como servente de limpeza, e das competências 06/2014 a
07/2014 como empregada doméstica, contando com 8 meses de contribuições para fins de
carência.
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Apesar de não preencher o mínimo de 12 meses de contribuição, retomo os fundamentos
já lançados na decisão da medida liminar antecipatória dos efeitos da tutela, pois a parte
autora foi acometida de incapacidade inesperada e imprevisível. Em face da gravidade
do caso, o quadro clínico da parte autora deve ter tratamento particularizado, pois se
encontrava em situação que poderia comprometer a sua integridade física e do
nascituro.

Ao caso dos autos deve incidir o art. 26, inciso II, da Lei 8.213/91, que dispensa a
carência para benefícios por incapacidade, em situações ali exemplificadas, entre as quais
se encontra 'outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado'. Embora as complicações durante o período gestacional não
estejam expressamente contempladas no art. 151 da Lei n. 8.213/91 e na Portaria
Interministerial MPAS/MS 2.998, de 23/08/2001, não é adequado exigir-se da autora o
cumprimento do período de carência mencionado, pois não há dúvidas a respeito da
presença de fator que confere 'especificidade e gravidade' a recomendar 'tratamento
particularizado'. Ademais, o rol de situações que dispensam a carência prevista no inciso
II do art. 26 da Lei n. 8.213/91 é meramente exemplificativo. (TRF4, AC n. 0012512-
56.2011.404.9999, Rel. Juiz Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. em 27.03.2012).

Entendo que a recorrida faz jus à dispensa da carência pelos mesmos motivos que o
Magistrado Sentenciante. O artigo 26, II da Lei 8.213/91 deixa claro:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-
acidente e pecúlios

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios
de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Vide Medida
Provisória nº 664, de 2014)(grifei)

Assim, no caso dos autos, é possível isentar a carência para a concessão do benefício
pleiteado, visto que a demandante precisa de repouso para não colocar a sua vida em
risco e a de seu filho.

Por fim, destaco que a jurisprudência tem afirmado que o rol do artigo 151 da Lei
8.213/91 e o da Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo, sendo
possível a dispensa da carência quando a doença apresentar características semelhantes
àquelas previstas no mencionado dispositivo de lei:

IUJEF 5009226-21.2012.404.7001/PR

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE SEQUELAS DE ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL - AVC. DISPENSA DE CARÊNCIA. ART. 26, II, LEI 8.213/91.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. DESNECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA RETRATAÇÃO. JULGADA PROCEDENTE
A AÇÃO. DEFERIDA, DE OFÍCIO, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 'O rol de doenças
previsto no art. 151, da LBPS não pode ser taxativo. Não se cogita de matéria cuja rigidez
exija um elenco imutável. O art. 26 tem por finalidade amparar os trabalhadores
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vitimados por acidentes, doenças ou afecções graves que acarretam deformação,
mutilação, deficiência, ou outro fator específico que recomende tratamento
particularmente mais brando. Penso que as premissas que inspiram a inclusão das
situações que dispensam a carência em benefícios por incapacidade seriam a maior
imprevisibilidade de tais eventos e as conseqüências incapacitantes mais deletérias, como
as que são acarretadas pelo acidente vascular cerebral (AVC). O art. 151 da Lei nº
8.213/91 expressamente dispensa o cumprimento da carência nos casos em que há
paralisia irreversível e incapacitante, o que se aplica ao segurado acometido de acidente
vascular cerebral.Dispensável o retorno dos autos à turma de origem para retratação
quando não existe questão de fato a ser dirimida, já que, no presente caso, a incapacidade
laboral restou incontroversa. Julgado procedente o pedido e deferida, de ofício, a
antecipação dos efeitos da tutela para implantar o benefício postulado. Incidente de
uniformização provido, determinando-se a devolução dos ao juízo de origem.' Relator:
Juiz Federal Daniel Machado da Rocha (28/04/2014)

Merece, portanto, ser improvido o recurso do INSS.

A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é
suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores.

O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
porquanto o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa expressamente a fundamentação exaustiva
do acórdão. Por conseguinte, tanto nos pedidos de uniformização de jurisprudência
quanto para o recebimento de Recurso Especial, não há de se exigir que a matéria tenha
sido prequestionada em segunda instância, o que diferencia os processos que tramitam nos
Juizados dos processos comuns ordinários.

Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados todos os
dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da
Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15,
caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para
evitar tautologia.

Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os argumentos
trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o julgamento a
entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui que a interpretação
pretendida não foi acolhida.

O voto é por negar provimento ao recurso, condenando o INSS ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a
prolação da sentença. Em sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública da
União, não são cabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421/STJ.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS.

É o voto.

Por fim, observo que, nos autos da Ação Civil Pública n° 5051528-83.2017.4.04.7100, que
tramitou perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre, foi julgado procedente o pedido, em
caráter nacional, confirmando a tutela de urgência concedida, para que o INSS se
abstivesse de exigir carência para concessão de auxílio -doença às seguradas gestantes
cuja gravidez fosse comprovada clinicamente como de alto risco e houvesse recomendação
médica para afastamento do trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão
dessa condição clínica.
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Assim, segundo informação constante do site do INSS, "a autarquia ré  providenciou a
adequação do seu regulamento interno para garantir a isenção de carência para
concessão de auxílio-doença às seguradas gestantes cuja gravidez seja comprovada
clinicamente como de alto risco e haja recomendação médica para afastamento do
trabalho por mais de 15 dias consecutivos em razão dessa condição clínica".
(https://www.inss.gov.br/acp-n-5051528-83-2017-4-04-7100-rs-garante-isencao-de-
carencia-para-seguradas-gestantes-cuja-gravidez-seja-de-alto-risco/).

Nesse sentido, foi expedido o Ofício-Circular Interinstitucional nº 3/SPMF-
ME/DIRBEN/DIRAT/PFE/INSS.

Portanto, até por uma questão de isonomia, entendo ser o caso de deferimento do pedido
às seguradas que ingressaram com o pedido em sede dos Juizados Especiais Federais.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao incidente interposto pelo INSS, propondo e
a fixação da tese de que "o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é
taxativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carência, desde que
demonstrada excepcional gravidade, como a gravidez de alto risco".

Posteriormente, surgiram outros dois votos, com posições totalmente diferentes.

O primeiro, o voto-vista do Dr. Ivanir Ireno, afirmando que o rol seria taxativo,
mas que, apesar disso, seria possível a dispensa de carência no caso de gravidez de risco,
verbis: 

 

"VOTO-VISTA

I - RELATÓRIO

1. Pedi vista dos autos na sessão do dia 18/09/2020, para melhor analisar a
questão em julgamento.

2. Segundo a relatora:

"Trata-se de incidente de uniformização de lei federal - PUIL interposto pelo
INSS em face de julgado oriundo de Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que
entendeu ser possível o deferimento do benefício de auxílio-doença à parte
autora, apesar de não cumprida a carência, ao fundamento de que o rol do inciso
II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo e, portanto, admite
interpretação extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco."

Na sessão de 28 de agosto de 2019, a Turma Nacional de Uniformização decidiu
conhecer do Pedido de Uniformização e afetá-lo como representativo de
controvérsia, vinculando-o ao tema 220 e submetendo a seguinte questão a
julgamento: “Saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91
é taxativo ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como
a gravidez de alto risco.

3. Ao final, concluiu a relatora:
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"Ante o exposto, voto por negar provimento ao incidente interposto pelo INSS,
propondo e a fixação da tese de que "o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da
Lei nº 8.213/91 não é taxativo, podendo contemplar outras hipóteses de isenção
de carência, desde que demonstrada excepcional gravidade, como a gravidez de
alto risco".

4. Os dois principais fundamentos para chegar a esta conclusão foram:

a) Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de carência para
auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", o que, a
meu ver, traz consigo uma cláusula genérica que permite a análise casuística.

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de isenção de
carência ou não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de garantir
proteção previdenciária a quem estiver em situação de excepcional gravidade.

b) Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 201,
inciso II como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos
aplicadores da lei, a proteção à maternidade, de forma que, com mais razão
ainda, deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse de gestantes
em situação de alto risco. 

5. Desde já, peço vênia à relatora para apresentar compreensão parcialmente
diversa sobre a controvérsia, concluindo pelo parcial provimento do PUIL,
com fixação de tese principial divergente (em favor do caráter taxativo do rol do
inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei 8.213/91) e secundária
convergente (dispensa de carência para os casos de gravidez de alto risco).
Seguem os fundamentos da divergência.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 220.
CONTROVÉRSIA: SABER SE O ROL DO INCISO II DO ART. 26 C/C ART.
151 DA LEI 8.213/91 É TAXATIVO OU SE PODE CONTEMPLAR OUTRAS
HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA, COMO A GRAVIDEZ DE ALTO
RISCO. TESES FIXADAS: 1ª:  TRATA-SE DE ROL TAXATIVO. 2ª:
EXCEPCIONALMENTE, CONSIDERADO O ARCABOUÇO
CONSTITUCIONAL E LEGAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL À
MATERNIDADE, À GESTANTE E À INFÂNCIA, A GRAVIDEZ DE ALTO
RISCO AUTORIZA A DISPENSA DE CARÊNCIA. APLICAÇÃO DA 2ª TESE
AO CASO CONCRETO. PUIL PARCIALEMNTE PROVIDO.

6. Eis o teor dos dispositivos constitucionais e legais direta ou indiretamente
envolvidos na controvérsia:

CF/88:
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Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.        
  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da
lei;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

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:         (Vide Emenda Constitucional nº 20, de
1998)

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser
adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de
contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;        (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma
da lei, a:          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

Lei 8.213/91:

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a
partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência
Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art.
26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições
mensais;

(...)

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
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II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde
e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado;                  (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids)
ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada.          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Lei 7.713/88

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;              (Redação dada pela Lei nº 11.052, de
2004)           (Vide Lei nº 13.105, de 2015)    (Vigência) 

Lei 8.112/90

Art. 186.  O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos

§ 1o  Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere
o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
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espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de
Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e
outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

7. Sobre o instituto da carência no âmbito do direito previdenciário, a doutrina
vem se posicionando ao longo do tempo nos seguintes termos:

"O período de carência, como já vimos, é um instrumento de seleção de riscos,
sempre necessário quando se trata de previdência social de campo de aplicação
limitada, e é estipulado ou em função de um número de contribuições ou de um
tempo de seguro. No primeiro caso, a prestação somente será deferida se o
segurado tiver pago, antes de requerer a prestação, o número mínimo de
contribuições (semanais, quinzenais ou mensais) exigido em lei; no segundo caso,
a exigência se traduz por um prazo mínimo de subordinação ao regime, contado
da data do ingresso no mesmo (data de admissão no emprego ou de início da
atividade profissional por conta própria) até a data em que a prestação é
requerida; nesta hipótese, o número de contribuições pagas não exerce nenhuma
influência (ASSIS, Armando de Oliveira. Compêndio de seguro social. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1983, p. 94-95)"

"Com o intuito de resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, bem
como prevenir a ocorrência de fraudes, a concessão de alguns benefícios
previdenciários depende do prévio pagamento de um número mínimo de
contribuições previdenciárias pagas em dia, o que se intitula de carência"
(AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. 12, ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 496).

"Desta forma, carência é o numero mínimo de contribuições necessárias para que
o segurado faça jus à concessão do benefício previdenciário postulado, pois,
como destacamos no tópico 2.1 (Cap. 1) o RGPS é um sistema de caràter
contributivo  e de filiação obrigatória, razão pela qual será necessária
contrapartida fianceira do segurado, mediante recolhimento de contribuições,
para manter a higidez econômico-financeira do sistema" (BRADBURY,
Leonardo Cacau Santos La. Curso prático de direito e processo previdenciário -
eª edição. Curitiba: Juruá, 2019, p. 200).

8. E dessas lições da doutrina, alinhadas às disposições legais, podemos concluir
que três são os objetivos centrais da carência: a) nos benefícios em geral
(programados e de risco): constituir reserva financeira necessária para o
pagamento dos benefícios, ao exigir que o segurado tenha um determinado
número de contribuições pagas antes da ocorrência do evento previdenciário a
ser coberto; b) nos benefícios de risco: evitar fraudes, eliminando ou diminuindo
a possibilidade de que o segurado já ingresse no sistema trazendo consigo o risco
a ser coberto pelo benefício; c) nos benefícios de risco: fidelizar o segurado ao
sistema, evitando a inadimplência prolongada, que pode implicar ausência de
proteção em razão da ocorrência de evento imprevisível.

9. Não se tem dúvidas de que a carência é um dos principais institutos de
efetivação dos mandamentos constitucionais da contributividade e do equilíbrio
finaceiro e atuarial do RGPS (art. 201, caput), contribuindo para evitar
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desequilíbrios entre arrecadação de contribuições e despesas com o pagamento
de benefícios, que comprometam a saúde financeira e a capacidade de proteção
do sistema previdenciário no curto, médio e longo prazos. 

10. Também densifica outros princípios constitucionais como a seletividade e a
distributividade (art. 194, III), ao estabelecer requisitos mais ou menos intensos
para o acesso a benefícios previdenciários por todos ou alguns grupos de
segurados e dependentes, levando-se em conta a natureza e gravidade do evento e
as características do beneficiário.

11. Todos esses mandamentos constitucionais que a carência promove são
reforçados pela regra da contrapartida (art. 195, §5º), que impede que qualquer
benefício seja criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio total. Assim, qualquer ampliação de cobertura previdênciária fora das
hipóteses legais - inclusive via dispensa de carência - deve ser precedida de
indicação da fonte total de custeio, seja via criação ou remanejamento de
receitas, seja via redução de despesas.

12. Em resumo, a carência é instituto de envergadura nobre no âmbito de regimes
previdenciários, em especial do RGPS, retirando o seu fundamento de validade
diretamente da Constituição, motivo pelo qual as regras e prazos que tratam do
tema devem ser prestigiados e respeitados pelo intérprete e aplicador das
normas, salvo hipóteses excepcionais em que violem os postulados da
proporcionalidade (como, por exemplo, a instituição de prazos por demais
longos), esvaziando totalmente o núcleo do direito fundamental à proteção
previdenciária. 

13. No âmbito do RGPS, a carência e seus prazos foram instituídos, como regra,
no art. 25 da Lei 8.213/91, sendo que para os benefícios por incapacidade é de 12
meses. Como exceção, o art. 26 traz hipóteses de dispensa de carência, estando
no inciso II c/c art. 151 as aplicáveis aos benefícios por incapacidade, em
especial a que é objeto de controvérsia nesses autos: "segurado que, após filiar-
se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em
lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a
cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade
que mereçam tratamento particularizado.

14. Por se tratar de regra de exceção, que mitiga todo o arcabouço constitucional
que a carência promove e já foi detalhado acima, não cabe qualquer
interpretação extensiva do rol de dispensa do art. 26, inclusive do seu inciso II.
Esse é princípio básico e inatacável de hermenêutica: regras de exceção são
interpretadas restritivamente, sob pena de se tornarem regras gerais e não
excepcionais. Dar interpretação extensiva ao rol de dispensa do art. 26 da Lei
8.213/91, para incluir hipóteses ali não previstas, é garantir acesso a benefício
previdenciário fora das hipóteses legais, violando a contributividade,
distributividade, seletividade, equilíbrio financeiro atuarial e a regra da
contrapartida.
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15. Recente e autorizada doutrina fazem a defesa dessa interpretação ao
restritiva:

"Como se trata de uma exceção, não é possível a interpretação extensiva para
inserir outras doenças supostamente graves para dispensar a
carência, conforme acertado posicionamento do TRF da 4ª Região, ao afirmar
que "a doença lúpus eritematoso sistêmico nao se inclui no rol daquelas que
dispensam carência, ressaltando-se que tal lista é exaustiva, não admitindo
interpretação extensiva. Da mesma forma, os critérios utilizados pelo júizo a quo
de gravidade e especificidade da moléstica não podem ser utilizados para
enquadrar enfermidade que não esteja expressamente prevista na lei"  (AMADO,
Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. 12, ed. rev., ampl. e atual.
- Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 505).

16. Assentada essa premissa, é de se ver que a relatora faz uma construção
interessante, no sentido de que a expressão "outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado" tratar-se-ia
de uma cláusula genérica que permite a análise casuística, autorizando a
dispensa de carência pelo intérprete/aplicador (juiz), fora do rol das doenças do
art. 151, desde que demonstrada no caso concreto a especial gravidade da
patologia.

17. Com a devida vênia, sem razão a relatora.

18. Embora o critério literal não seja o mais adequado para interpretação das
leis, ele é o primeiro a ser utilizado na cadeia interpretativa, uma vez que não é
possível desvendar o verdadeiro conteúdo do texto (norma) sem conhecer,
primeiro, o significado semântico das palavras e expressões nele contidas. Além
disso, o critério literal estabelece limites ao intérprete, que, a título de exemplo,
não pode chegar, por outros critérios de interpretação (sistemático, teleológico
etc), a resultados que violem significados semânticos inequívocos e unívocos,
veiculados em palavras como "sim e não", "dia e noite", "dentro e fora" etc.

19. Na hipótese, sob o ângulo literal, tenho que a regra da parte final do art. 26,
II, conjugada com o art. 151, ambos da Lei 8.213/91, veiculam rol taxativo de
doenças que dispensam carência, e não cláusula geral acessível ao Poder
Judiciário para, observada a excepcional gravidade, fazer incluir outras
patologias.

20. O 26, II, é claro ao atribuir aos Ministérios da Saúde e Previdência - leia-se:
ao Poder Executivo - a elaboração da lista de doenças que dispensam a carência,
estabelecendo, para tanto, critérios a serem observados (estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade,
que mereçam tratamento particularizado). Já o 151, ciente da possibilidade de
omissão do Poder Executivo (atribuição exercida em 2001, com a Portaria
MPAS/MS nº 2.998, de 23/08/2001: rol idêntico ao do art. 151), foi categórico ao
afirmar que "até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II
do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças... .".
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21. Como se vê, lidos e interpretados de forma sistemática, não se tem dúvidas de
que o texto legal: a) atribuiu ao Poder Executivo e não ao Judiciário a fixação do
rol de doenças que dispensam carência; b) atuando de forma preventiva e diante
do risco de omissão do Poder Executivo, decidiu fixar, diretamente, rol taxativo
de patologias, a vigorar até alteração legislativa (ocorrida, a título de exemplo,
em 2015, com a Lei 13.135, que incluiu no rol a esclerose múltipla) ou exercício
da competência regulamentar delegada ao Poder Executivo.

22. E, avançando para outros critérios interpretativos, a conclusão a que se
chega é a mesma, ou seja, o rol é taxativo e não exemplificativo, não autorizando
a inclusão de novas patologias pelo Poder Judiciário.

23. Primeiro porque, como já ressaltado anteriormente, normas de exceção são
interpretadas de forma restritiva e não ampliativa. Em especial a da carência,
que, relembrando, promove princípios constitucionais relevantes para o
equilíbrio finaceiro e atuarial do RGPS. 

24. Segundo, porque somente o legislador ou o Poder Executivo contam com
mecanismos legais e operacionais, corpo técnico e capacidade de prognose para
regulamentar a lei de forma geral e abstrata, evitando a casuística do Poder
Judiciário, que gera nocivo tratamento anti-isonômico entre segurados, uns
conseguindo e outros não a dispensa da carência na mesma situação fática. Fico
a imagimar milhares de juízes Brasil afora, em casos concretos, escolhendo, com
base em critérios subjetivos, quais das centenas de doenças do rol da CID são de
excepcional gravidade, a ponto de justificar a dispensa de carência. Certamente,
de um mera hérnia de disco ou artrose à esclerose lateral amiotrófica (ELA),
teremos de tudo, colocando em risco a rigidez do sistema previdenciário, a
segurança jurídica e a isonomia.

25. Terceiro, porque novamente são os Poderes Legislativo e Executivo os mais
vocacionados para cumprir a regra da contrapartida (art. 195, §5º), em
seu aspecto positivo, ou seja, provendo fontes de custeio para criar, estender ou
majorar benefícios. O Judiciário, nesse ponto, deve se restringir a aplicar a regra
em seu aspecto negativo, ou seja, impedindo ou se abstendo de criar, estender ou
amplicar benefícios sem fonte de custeio.

26. E, aqui, destaco um ponto relevante, qual seja, a regra da contrapartida
também se aplica ao Poder Judiciário, trazendo importante registro do ministro
Gilmar Mendes no voto proferido no tema 503 (desaposentação):

"Nós não podemos esquecer que tivemos uma discussão aqui, muito ampla, a
propósito desse tema, quando se tratou da pensão por morte, em que assentamos
– e acredito que de forma bastante ampla, se não unânime – que essa regra do
artigo 195, §5º, tem um significado que vai além de uma simples limitação ao
legislador:

“Art. 195 (...) § 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.
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De fato, quando o Plenário do STF analisou o tema relativo à pensão por morte,
no âmbito do RE 597.389 QO-RG, de minha relatoria, assim me pronunciei a
respeito:

“A Corte ainda assentou o entendimento de que a majoração de benefícios
previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida (CF, art. 195,
§ 5º), também depende, para sua legítima adequação ao texto da Constituição da
República, da observância o princípio da reserva da lei formal, cuja incidência
traduz limitação ao exercício da atividade jurisdicional do Estado. Por isso, não
se revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob o fundamento de
isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário,
quando inexiste, na lei, a indicação de correspondente fonte de custeio total, sob
pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar em legítima condição de legislador
positivo, o que contraria o art. 2º da Constituição Federal”. (RE 597.389 QO-
RG, de minha relatoria, DJe 21.8.2009). Isso foi muito enfatizado naquele caso,
para evitar que houvesse efeito retroativo na concessão.

Mas essa não é uma vedação que se aplica tão somente ao legislador. Esse é um
vetor hermenêutico que se aplica também ao intérprete. Se não se pode, pela via
legislativa, criar benefício sem fonte de custeio, quid em relação à criação por
via de esforço hermenêutico. Sendo assim, também não se pode pela via
jurisprudencial. Sem dúvida nenhuma, a mim me parece que aqui, de fato, há um
vetor hermenêutico que vale para o sistema como um todo, tal como nós
entendemos, Ministro Fux, no Eleitoral, em relação ao princípio da
anterioridade. Aquilo que se impõe ao legislador também se impõe ao tribunal
enquanto intérprete. É importante, portanto, que se leve em conta esse aspecto."

27. Em resumo, embora a tentação seja grande, simpática  e nobre (ampliar a
proteção social de pessoas doentes), não podemos nos iludir ou, como se diz
popularmente, dourar a pílula. Considerada a rigidez constitucional e legal de
organização do RGPS, ampliar o rol de doenças do art. 26, II, c/c art. 151, é
estender benefício para situações não previstas pelo legislador, em violação a
preceitos básicos como os da separação de poderes, contribuitividade, equilíbrio
financeiro e atuarial, seletividade e distributividade, contrapartida e isonomia. É,
na verdade, ativismo judicial, desprovido de qualquer amparo constitucional e
legal idôneo, ainda que sob a máxima de princípios.

28. Colaciono, por pertinente, lição do ministro Teori Zavascki, que preocupado
com esse ativismo no campo da previdência, registrou também no julgamento do
tema 503 do STF:

"Portanto, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, que é estatutário,
os direitos subjetivos estão integralmente disciplinados pelo ordenamento
jurídico: são apenas e tão somente aqueles previstos no referido
estatuto, segundo a configuração jurídica que lhes for atribuída no momento em
que implementados os requisitos necessários à sua aquisição. Isso significa que a
ausência de proibição à obtenção ou ao usufruto de certa vantagem não pode ser
tida como afirmação do direito subjetivo de exercê-la. Na verdade, dada a
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natureza institucional do regime, a simples ausência de previsão estatutária do
direito equivale à inexistência de um dever de prestação por parte da Previdência
Social."

29. E a própria tese firmada no tema 503, a princípio destinada a regulamentar
as situações de desaposentação e reaposentação, acaba por se aplicar muito bem
à espécie, pelo caráter abrangente de sua primeira parte. Nesse sentido, veja-se:

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não
havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

30. Anteriormente (item 12), afirmei que as regras e prazos que tratam da
carência devem ser prestigiados e respeitados pelo Poder Judiciário, salvo
hipóteses excepcionais em que viole o postulado da proporcionalidade (como, por
exemplo, a instituição de prazos por demais longos), esvaziando totalmente o
núcleo do direito fundamental à proteção previdenciária. E o rol taxativo das
doenças aptas a dispensar carência não atrai essa exceção, não havendo
desproteção desproporcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário
proposta pela relatora, senão vejamos. 

31. O prazo de 12 meses é curto, não exigindo longo período de vinculação ao
RGPS antes do início da incapacidade. O risco de fraudes é grande no âmbito
desse tipo de benefício (preexistência da incapacidade à filiação, refiliação ou
integralização da carência), exigindo uma salvaguarda eficiente para prestigiar o
caráter contributivo do sistema. A proteção está prevista mesmo para doenças
anteriores à filiação, desde que a incapacidade seja posterior e sobrevenha de
progressão ou agravamento. Nos eventos imprevisíveis, como acidentes, a
carência é dispensada. A carência de refiliação, em caso de perda da qualidade
de segurado, é somente de 06 meses. Prosseguindo, é certo que existe dispensa de
carência para um rol de doenças graves, que, surgidas após a filiação, podem
rapidamente retirar a capacidade de trabalho do segurado, sem possibilidade de
implemento das 12 contribuições. Por fim, em caso de incapacidade permante
antes de implementada a carência, o sistema protetivo, no campo da assistência
social, oferta o LOAS deficiente ou idoso, caso cumpridos os requisitos
legais. Em síntese, mesmo com o rol taxativo de dispensa de carência, o núcleo
de proteção social do evento incapacidade está íntegro e pujante.

32. Aqui se poderia questionar que esse rol é muito restrito, não abarcando
diversos doenças, além de que não vem sendo atualizado pelo Poder Executivo a
cada três anos, como determinou o legislador no art. 26, II. Quanto ao primeiro
ponto, recupero o teor do voto desenvolvido até o momento, para reafirmar que a
composição do rol está dentro das escolhas legítimas reservadas ao legislador e
al administrador, não podendo ser casuisticamente sindicada pelo Poder
Judiciário.

33. Quanto ao segundo ponto, é necessário fazer alguns apontamentos. De início,
é forçoso reconhecer a omissão da administração em atualizar a cada três anos a
lista de doenças. No entanto, volto a insistir, essa omissão não transfere para o
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Judiciário a competência de, casuísticamente, escolher de forma discricionária e
individualizadamente, em casos concretos, as novas doenças a dispensarem
carência. Lado outro, é certo que os sistemas de controle da lista estão atuando
em alguma medida, tendo sido em 2015, por meio de lei, incluída no art. 151 da
esclerese múltipla. Além disso, tramitam na Câmara e no Senado projetos de lei
para incluir outras patologias (PL's 4.399/2019, 479/2011 etc). Por fim, em se
tratando de omissão administrativa, a falta de atualização talvez possa ser
sindicada em uma ação coletiva de obrigação de fazer, que obrigue os
ministérios envolvidos a proceder à atualiação e justificar suas escolhas para
incluir ou não incluir patologias na lista. Esse parece ser o único caminho
jurídico adequado e efetivo para solução do tema.

34. Dois importantes precedentes vinculantes de cortes superiores, que guardam
alguma similitude fática e jurídica com a controvérsia destes autos, militam em
favor da natureza taxativa do rol do art. 26, II, c/c art. 151 da Lei 8.213/91.
O primeiro do STJ, no tema 250, que considerou taxativo o rol de doenças do
art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, para fins de isenção do imposto de renda. Nesse
sentido:

Tema 250 do STJ: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício
fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por
conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele
enumeradas.

35. O outro, de similitude ainda mais evidente, por versar sobre direito
previdenciário (RPPS) e trazer, também, a suposta cláusula genérica de análise
casuística invocada pela relatora, é  o tema 524 do STF, que versava sobre o
caráter do rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral no RPPS, se
taxativo ou exemplificativo. À unanimidade, o STF entendeu tratar-se de rol
taxativo, de alteração ou complemento sujeito ao domínimo normativo e não
judicial. Nesse sentido:

Tema 524 do STF: A concessão de aposentadoria de servidor público por
invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja
prevista em rol taxativo da legislação de regência.

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40,
§ 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, §
1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo
regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez
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com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido
com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na
forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a
definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com
proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE
656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 
DIVULG 17-09-2014  PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por
ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

36. Adaptando esse juglado do STF ao caso dos autos, pode-se afirmar: a) a
composição e alteração da lista de doenças está no domínio normativo primário
(lei) ou regulamentar (ministérios do Poder Executivo); b) os critérios
caracterizadores das doenças a integrarem a lista são dirigidos ao legislador ou
órgão regulamentar, e não ao juiz.

37. Em recente julgado, o STJ seguiu nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA
CARÊNCIA. ART. 151 DA LEI 8.213/1991. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL
DE DOENÇAS QUE DISPENSAM A COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA. TESE
NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, à luz das provas carreadas aos
autos, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade,
em razão de não ter o Segurado cumprido a carência exigida de 12 meses. 
2. A tese de que a doença que acomete o Segurado está elencada no art. 151 da
Lei 8.213/1991, o que dispensaria a comprovação da carência, não foi analisada
pela instância de origem, nem mesmo a parte autora buscou opor Embargos de
Declaração, a fim de provocar a discussão do tema, carecendo, portanto, de
prequestionamento, requisito indispensável à análise da matéria em sede de
Recurso Especial. 
3. Ainda que assim não fosse, o autor relata sofrer de transtorno de ansiedade,
moléstia não elencada no art. 151 da Lei 8.213/1991. 
4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
664.855/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

38. E veja-se que recente caso decidido por esta TNU não discrepa desse
entendimento, inobstante faça remissão a julgado anterior no sentido de que rol
do art. 151 não é taxativo. Trato do PUIL nº 5058365-57.2017.4.04.7100/RS,
julgado em 27/06/2019, envolmento a patologia acidente vascular crerebral
(AVC), que não constante da lista. Na oportunidade, a TNU fixou a seguinte
compreeensão: "Deste modo, o incidente de uniformização interposto merece ser
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provido, para que seja uniformizado o entendimento de que a dispensa de
carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91, nos casos de acidente
vascular cerebral, somente é possível nas hipóteses de paralisia irreversível e
incapacitante (art. 151 da Lei n. 8.213/91)."

39. Note-se que a dispensa, na compreensão da TNU, não ocorreu pelo mero
AVC, mas, sim, pelo AVC com consequência paralisia irreversível e
incapacitante, que é doença ou quadro patológico derivado previsto no rol do art.
151. O mesmo caso, por exemplo, pode se repetir com a alienção mental
(constante da lista), atestada por perito judicial, que, muitas vezes, é quadro
patológico derivado de outras doenças de ordem psiquiátrica. Ou seja, o julgado
citado, na essência, confirma a linha de pensamento desenvolvida nesse voto.

40. Em resumo, toda a sistemática constitucional, legal e jurisprudencial
envolvendo o tema permitem afirmar a tese de que: o rol do inciso II do art. 26
c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo contemplar
outras hipóteses de isenção de carencia.

41. Por fim, antes de definir a tese e aplicá-la ao caso concreto, é necessário
verificar se a especial proteção à maternidade, à gestante e à infância, conferida
pela CF/88 e legislação correlata, suplanta todos os argumentos contrários
desenvolvidos anteriormente e justifica, por si só, a dispensa de carência para o
quadro patológico específico de gravidez de alto risco.

42. A CF/88 e a legislação correlata, em diversos dispositivos, conferem ou
determinam proteção especial à maternidade, à gestante e à infância. A título de
exemplo: 

CF/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias;

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma
da lei, a:          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o
trabalho e idade avançada;          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
103, de 2019)

5004376-97.2017.4.04.7113 900000159580 .V64

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização



03/05/2021 :: 900000159580 - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=97f0f06954a251335d3e7e5… 20/54

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.         (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança,
do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes
preceitos:         (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na
assistência materno-infantil;

Lei 8.069/90 [ECA], alterada pela Lei 13.257/2016, que estabeleceu o Estatuto
da Primeira Infância:

Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas
de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e
atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema
Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1 o O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção
primária. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2 o Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua
vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será
realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. (Redação dada pela
Lei nº 13.257, de 2016)

§ 3 o Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e
aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na
atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à
amamentação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 4 o Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante
e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou
minorar as consequências do estado puerperal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

§ 5 o A assistência referida no § 4 o deste artigo deverá ser prestada também a
gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção,
bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de
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liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 6 o A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua
preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto
imediato. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 7 o A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno,
alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil,
bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular
o desenvolvimento integral da criança. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 8 o A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a
gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana
e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. (Incluído pela Lei nº
13.257, de 2016)

§ 9 o A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar
ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não
comparecer às consultas pós-parto. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 10.  Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na
primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de
liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema
Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de
ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. (Incluído
pela Lei nº 13.257, de 2016)

43. A questão em discussão parece ser identificar, à luz do arcabouço
constitucional de proteção especial à gestante, à maternidade e à infância, se a
não inclusão da gravidez de alto risco entre os casos de dispensa de carência
para os benefícios por incapacidade trata-se de omissão qualificada, que
promove proteção deficiente de interesse constitucional legítimo, em relação ao
qual o legislador (e no caso, também o administrador) não podia se furtar, e que
pode ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais.

44. E por omissão qualificada deve ser entendida aquela que decorre diretamente
de dispositivo constitucional que determina, claramente, a atuação do legislador
ou do administrador na implementação de uma medida concreta de proteção.

45. No caso, creio que essa omissão qualificada está caracterizada, valendo-me,
para tanto, com destaque, do teor do comando ao art. 201, II, da CF/88, que
determina a proteção à maternidade, especialmente à gestante, nos termos da
lei.

46. Inicialmente, não se pode limitar o alcance do dispostivo constitucional
citado à proteção concretizada pelo salário-maternidade, benefício previsto no
art. 71 da Lei 8.213/91, com duração de 120 dias e termo inicial 28 dias antes do
parte. Isso porque, tratando-se de benefício com termo inicial às vésperas do
parto, tem como dimensão protetiva preferencial a maternidade e os aspectos

5004376-97.2017.4.04.7113 900000159580 .V64

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização



03/05/2021 :: 900000159580 - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=97f0f06954a251335d3e7e5… 22/54

dela decorrentes, quais sejam, a proteção ao ingresso e manutenção  das
mulheres no mercado de trabalho e a proteção ao direito da criança e da mãe de
convivência familiar nos primeiros meses após o parto.

47. Resta saber, então, o que a Constituição quis ao prever proteção
previdenciária especialmente à gestante (mulher em período de gravidez), além
da já conferida à maternidade. E, nesse ponto, parece evidente que o constituinte
quis que o legislador ordinário e o administrador, no universo previdenciário,
garantissem proteção social específica à gestante durante a
gravidez, assegurando todos os meios necessários para que a gestação chegue a
bom termo para ela e o bebê.   

48. O adjetivo "especialmente" parece, inclusive, não se contentar com a genérica
proteção à saúde, capacidade de trabalho e renda da gestante, já assegurada
igualmente a ela e a todos os segurados do RGPS pelo inciso I do art. 201 da
CF/88, por meio dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-
doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez).

49. Assim, para o efetivo cumprimento do comando protetivo
constitucional, deve-se evitar ou remover todos os óbices que impeçam ou
dificultem o acesso aos benefícios previdenciários que possam proteger a gestante
e, claro, não sejam incompatíveis com o sistema previdenciário, que é
eminentemente contribuitivo e não assistencial.

50. Nesse contexto, em se tratando de benefício por incapacidade, mesmo a
especial proteção à gestante não permite afastar o requisito da qualidade de
segurado anterior à data de início da incapacidade. Aqui, entram em disputa
valores constitucionais, devendo prevaler o caráter contributivo do sistema,
consubstanciado, essencialmente, na filiação anterior ao evento a ser protegido.
No entanto, essa mesma objeção não ocorre com a carência, que em diversas
hipóteses é dispensada pelo legislador, inclusive para o salário-maternidade de
algumas espécies de segurada e para os benefícios por incapacidade. Nesse
último caso, inclusive, foi delegado ao próprio administrador a ampliação das
hipóteses de dispensa de carência, como visto anterioremente. 

51. Note-se que estamos tratando de gravidez de alto risco comprovada
clinicamente, com recomendação médica para afastamento do trabalho, que
pode gerar parto prematuro, gestação interrompida ou outras situações que
coloquem em risco a vida materna e/ou fetal. Seria hipótese, aí, de situação a
conferir especificidade e gravidade à patologia, critério orientador da atuação
regulamentar da composição da lista de dispensa de carência. Inclusive, não se
dispensa a perícia da autarquia e que a incapacidade seja superior a 15 dias
consecutivos.

52. A ausência de proteção previdenciária nesse caso específico pode incentivar,
em especial gestantes de baixa renda, a não se afastarem do trabalho para
manter a fonte de renda necessária à subsistência, mesmo diante de
recomendação médica expressa e colocando em risco a gestação, a sua vida e a
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do feto. Assim, a omissão qualificada do legislador/administrador estaria
criando situação agravadora do risco que deveria, por imperativo
constitucional, ser especialmente protegido.  

53. Para finalizar, acredito que a força e a clareza dos comandos constitucionais
envolvidos e debatidos, aliada à farta e flexível previsão de hipóteses de dispensa
de carência no RGPS, autorizam, excepcionalmente, a superação circunstancial
da tese firmada na primeira parte desse voto (taxatividade do rol do art. 26, II,
c/c art. 151, ambos da Lei 8.213/91), para incluir a gravidez de alto risco, com as
características e demais requisitos delineados nos itens 50 e 51 retros, entre as
hipóteses de dispensa de carência.

54. Para os demais quadros patológicos, desprovidos de especial, clara e
qualificada proteção constitucional, aplica-se a primeira tese, mantida a
exigência de carência enquanto não dispensada por ato normativo primário ou
secundário, emitido por agentes competentes, sem possilidade de atuação
supletiva pelo Poder Judiciário.

55. Espera-se ter econtrado, no caso, o que o ministro Edson Fachin apregoou na
medida cautelar concedida na ADI 6327 (prorrogação do termo inicial do
salário-maternidade nos casos de mães e/ou bebês que necessitam de internação
prolongada): "No entanto, penso que a ausência de previsão legal não é óbice
legítimo. A ausência de lei não significa, afinal, ausência de norma. Entre a
autoconteção e a discricionariedade/ativismo judicial existe uma margem de
normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites
constitucionais."

56. Fica fixada, assim, como 2ª tese: "Excepcionalmente, considerado o
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante
e à infância, a gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com
recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade, na forma dos arts. 26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos
os demais requisitos legais, inclusive a exigência de perícia pelo INSS".

57. Da aplicação das teses ao caso concreto: nesse particular, acompanho a
relatora para negar provimento ao PUIL, uma vez que o caso envolve gravidez de
alto risco, com quadro incapacitante devidamente aferido por perícia judicial e
cumprimento dos demais requisitos legais de acesso ao benefício. Aplicaçaõ da 2ª
tese.

 

III - DISPOSITIVO

58. Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao PUIL,
mantendo-se a concessão do benefício no caso concreto e fixando-se as seguintes
teses como solução para o tema representativo nº 220 desta TNU: I - O rol do
inciso II do art. 26 c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não
podendo contemplar outras hipóteses de isenção de carencia; II
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- Excepcionalmente, considerado o arcabouço constitucional e legal de
proteção especial à maternidade, à gestante e à infância, a gravidez atestada
clinicamente como de alto risco, com recomendação médica de afastamento do
trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para
acesso aos benefícios por incapacidade, na forma dos arts. 26, II e 151, ambos
da Lei 8.213/91, mantidos os demais requisitos legais, inclusive a exigência de
perícia pelo INSS".

O segundo voto-vista, do Dr. Atanair Nasser, por outro lado, diz que o rol é
taxativo e que não há a possibilidade de dispensa de carência para a gravidez de risco, verbis: 

"VOTO-VISTA

Cuida-se de incidente interposto pelo INSS contra acórdão que na origem
"entendeu ser possível o deferimento do benefício de auxílio-doença à parte
autora, apesar de não cumprida a carência, ao fundamento de que o rol do inciso
II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 não é taxativo e, portanto, admite
interpretação extensiva albergando, assim, a gestação de alto risco".

Segundo o voto da relatora:

"Dispõe o art. 26 da lei 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das
doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e
da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios
de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (redação
dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Da leitura atenta do inciso II, observo ser possível a isenção de carência para
auxílio-doença, também, quando presente "outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", o que, a
meu ver, traz consigo uma cláusula genérica que permite a análise casuística.

Vale dizer que, deve-se analisar, na hipótese concreta, se é caso de isenção de
carência ou não, à luz das disposições legais e constitucionais, a fim de garantir
proteção previdenciária a quem estiver em situação de excepcional gravidade.

Noutro giro, observo que a Constituição Federal previu no artigo 201,
inciso II como um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos
aplicadores da lei, a proteção à maternidade, de forma que, com mais razão
ainda, deve-se prestigiar interpretação que salvaguarde o interesse de gestantes
em situação de alto risco. 
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Gestação de alto risco é aquela na qual se identificam doenças maternas prévias
ou mesmo adquiridas durante a gestação que podem colocar em risco a vida
materna e/ou fetal, tais como, hipertensão, diabetes, anemias graves, problemas
cardíacos, entre outras.

Isto é, uma gravidez de alto risco pode gerar algumas complicações como parto
prematuro, gestação interrompida ou que ocorram complicações para a mãe e
para o bebê.

Assim, a despeito de a situação não estar expressamente contemplada no artigo
26 c/c artigo 151 da Lei 8.213/91, a meu ver, não pode ser exigida a carência
para a concessão de auxílio -doença à gestante em situação de alto risco,
mormente em se tratando de complicações decorrentes de seu estado.

Quanto à taxatividade do aludido rol, esta Turma Recursal possui julgado no
sentido de que as doenças ali elencadas não é taxativo. Nesses termos, é o
julgamento do PEDILEF n. 050573821.2016.405.8100, Relator Juiz Federal
Fabio Cesar dos Santos Oliveira, julgado em 23/02/2018."

O Juiz Ivanir pediu vista e no seu voto concluiu no sentido de ser taxativo o rol do
art. 26 da Lei 8.213/91, assim fundamentando:

"[...]

18. Embora o critério literal não seja o mais adequado para interpretação das
leis, ele é o primeiro a ser utilizado na cadeia interpretativa, uma vez que não é
possível desvendar o verdadeiro conteúdo do texto (norma) sem conhecer,
primeiro, o significado semântico das palavras e expressões nele contidas. Além
disso, o critério literal estabelece limites ao intérprete, que, a título de exemplo,
não pode chegar, por outros critérios de interpretação (sistemático, teleológico
etc), a resultados que violem significados semânticos inequívocos e unívocos,
veiculados em palavras como "sim e não", "dia e noite", "dentro e fora" etc.

19. Na hipótese, sob o ângulo literal, tenho que a regra da parte final do art. 26,
II, conjugada com o art. 151, ambos da Lei 8.213/91, veiculam rol taxativo de
doenças que dispensam carência, e não cláusula geral acessível ao Poder
Judiciário para, observada a excepcional gravidade, fazer incluir outras
patologias.

20. O 26, II, é claro ao atribuir aos Ministérios da Saúde e Previdência - leia-se:
ao Poder Executivo - a elaboração da lista de doenças que dispensam a carência,
estabelecendo, para tanto, critérios a serem observados (estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade,
que mereçam tratamento particularizado). Já o 151, ciente da possibilidade de
omissão do Poder Executivo (atribuição exercida em 2001, com a Portaria
MPAS/MS nº 2.998, de 23/08/2001: rol idêntico ao do art. 151), foi categórico ao
afirmar que "até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II
do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças... .".
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21. Como se vê, lidos e interpretados de forma sistemática, não se tem dúvidas de
que o texto legal: a) atribuiu ao Poder Executivo e não ao Judiciário a fixação do
rol de doenças que dispensam carência; b) atuando de forma preventiva e diante
do risco de omissão do Poder Executivo, decidiu fixar, diretamente, rol taxativo
de patologias, a vigorar até alteração legislativa (ocorrida, a título de exemplo,
em 2015, com a Lei 13.135, que incluiu no rol a esclerose múltipla) ou exercício
da competência regulamentar delegada ao Poder Executivo.

[...]

27. Em resumo, embora a tentação seja grande, simpática  e nobre (ampliar a
proteção social de pessoas doentes), não podemos nos iludir ou, como se diz
popularmente, dourar a pílula. Considerada a rigidez constitucional e legal de
organização do RGPS, ampliar o rol de doenças do art. 26, II, c/c art. 151, é
estender benefício para situações não previstas pelo legislador, em violação a
preceitos básicos como os da separação de poderes, contribuitividade, equilíbrio
financeiro e atuarial, seletividade e distributividade, contrapartida e isonomia. É,
na verdade, ativismo judicial, desprovido de qualquer amparo constitucional e
legal idôneo, ainda que sob a máxima de princípios.

[...]

29. E a própria tese firmada no tema 503, a princípio destinada a regulamentar
as situações de desaposentação e reaposentação, acaba por se aplicar muito bem
à espécie, pelo caráter abrangente de sua primeira parte. Nesse sentido, veja-se:

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não
havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à
‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

[...]

34. Dois importantes precedentes vinculantes de cortes superiores, que guardam
alguma similitude fática e jurídica com a controvérsia destes autos, militam em
favor da natureza taxativa do rol do art. 26, II, c/c art. 151 da Lei 8.213/91.
O primeiro do STJ, no tema 250, que considerou taxativo o rol de doenças do
art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, para fins de isenção do imposto de renda. Nesse
sentido:

Tema 250 do STJ: O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício
fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por
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conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele
enumeradas.

35. O outro, de similitude ainda mais evidente, por versar sobre direito
previdenciário (RPPS) e trazer, também, a suposta cláusula genérica de análise
casuística invocada pela relatora, é  o tema 524 do STF, que versava sobre o
caráter do rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral no RPPS, se
taxativo ou exemplificativo. À unanimidade, o STF entendeu tratar-se de rol
taxativo, de alteração ou complemento sujeito ao domínimo normativo e não
judicial. Nesse sentido:

Tema 524 do STF: A concessão de aposentadoria de servidor público por
invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja
prevista em rol taxativo da legislação de regência.

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40,
§ 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, §
1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo
regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido
com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na
forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a
definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com
proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE
656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 
DIVULG 17-09-2014  PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)

Tema 503 do STF: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por
ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

36. Adaptando esse juglado do STF ao caso dos autos, pode-se afirmar: a) a
composição e alteração da lista de doenças está no domínio normativo primário
(lei) ou regulamentar (ministérios do Poder Executivo); b) os critérios
caracterizadores das doenças a integrarem a lista são dirigidos ao legislador ou
órgão regulamentar, e não ao juiz.

37. Em recente julgado, o STJ seguiu nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA
CARÊNCIA. ART. 151 DA LEI 8.213/1991. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL
DE DOENÇAS QUE DISPENSAM A COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA. TESE
NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE
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NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, à luz das provas carreadas aos
autos, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade,
em razão de não ter o Segurado cumprido a carência exigida de 12 meses. 
2. A tese de que a doença que acomete o Segurado está elencada no art. 151 da
Lei 8.213/1991, o que dispensaria a comprovação da carência, não foi analisada
pela instância de origem, nem mesmo a parte autora buscou opor Embargos de
Declaração, a fim de provocar a discussão do tema, carecendo, portanto, de
prequestionamento, requisito indispensável à análise da matéria em sede de
Recurso Especial. 
3. Ainda que assim não fosse, o autor relata sofrer de transtorno de ansiedade,
moléstia não elencada no art. 151 da Lei 8.213/1991. 
4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
664.855/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

[...]

Sobre esse primeiro ponto, no qual divergem a relatora e o voto-vista, penso que
a fundamentação trazida pelo Juiz Ivanir é bem sólida e sedimentada,
evidenciando que o rol do art. 26 da Lei 8.213/91 é taxativo, não cabendo ao
Judiciário sobrepor-se ao Executivo e ao Legislativo para impor sua extensão,
muito menos sem expressa previsão de preexistência de custeio, em franca
violação ao art. 195, §5º, da CF/88.

Contudo, o voto-vista constrói exceção ao princípio ao tratar da gravidez de
risco, como colho do restante de sua fundamentação:

"[...]

41. Por fim, antes de definir a tese e aplicá-la ao caso concreto, é necessário
verificar se a especial proteção à maternidade, à gestante e à infância, conferida
pela CF/88 e legislação correlata, suplanta todos os argumentos contrários
desenvolvidos anteriormente e justifica, por si só, a dispensa de carência para o
quadro patológico específico de gravidez de alto risco.

[...]

43. A questão em discussão parece ser identificar, à luz do arcabouço
constitucional de proteção especial à gestante, à maternidade e à infância, se a
não inclusão da gravidez de alto risco entre os casos de dispensa de carência
para os benefícios por incapacidade trata-se de omissão qualificada, que
promove proteção deficiente de interesse constitucional legítimo, em relação ao
qual o legislador (e no caso, também o administrador) não podia se furtar, e que
pode ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais.

44. E por omissão qualificada deve ser entendida aquela que decorre diretamente
de dispositivo constitucional que determina, claramente, a atuação do legislador
ou do administrador na implementação de uma medida concreta de proteção.
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45. No caso, creio que essa omissão qualificada está caracterizada, valendo-me,
para tanto, com destaque, do teor do comando ao art. 201, II, da CF/88, que
determina a proteção à maternidade, especialmente à gestante, nos termos da
lei.

[...]

56. Fica fixada, assim, como 2ª tese: "Excepcionalmente, considerado o
arcabouço constitucional e legal de proteção especial à maternidade, à gestante
e à infância, a gravidez atestada clinicamente como de alto risco, com
recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias
consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por
incapacidade, na forma dos arts. 26, II e 151, ambos da Lei 8.213/91, mantidos
os demais requisitos legais, inclusive a exigência de perícia pelo INSS".

[...]"

Em que pese o brilhantismo de ambos os votos, não vejo como qualificar o
conceito de gravidez de alto risco para autorizar a dispensa de carência, na
contramão do que adveio toda a fundamentação pela qual se evidenciou tratar-se
o art. 26 da Lei 8.213/91 de rol taxativo dos casos que a dispensam.

Segundo pesquisas livres na internet, uma vez que o tema sobre gravidez de alto
risco foge ao conceito legal propriamente dito e, portanto, localiza-se na esfera
de compreensão de outras ciências, "uma gestação é considerada de alto risco
quando há chances de complicações na gravidez ou no parto que representem
perigo para a mãe, para o bebê ou para os dois" (disponível em
http://crhp.com.br/2018/07/13/quando-uma-gravidez-e-considerada-de-alto-
risco/#:~:text=Uma%20gesta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20considerada
%20de,deve%20ser%20intensificado%20e%20detalhado).

Percebe-se que o trato da questão é extremamente subjetivo, elástico e envolve
inúmeras situações muitas vezes superficiais. Isso porque, segundo
esclarecimento no mesmo sítio: "[...]  fazem parte do grupo de risco mulheres que
tiveram complicações em gestações anteriores, portadoras de doenças crônicas,
pacientes com mais de 35 anos e até mulheres saudáveis, que passam a
apresentar problemas como hipertensão e diabetes durante a gestação."

Percebe-se que alto risco incorpora, além de outros casos de extrema
subjetividade médica, a gravidez de mulheres com mais de 35 anos, mesmo
saudáveis, representando sua inserção na dispensa de carência não só um duro
golpe na Previdência, uma vez inexistente a preexistência de custeio para uma
inclusão tão elástica, como também uma degradação da própria responsabilidade
social exigida de toda a comunidade. Doenças como hipertensão e diabetes
envolvem milhares de pessoas por todo o país, muitos idosos por sinal, os quais
não são excluídos dos mesmos cuidados assegurados às gestantes, demonstrando
o art. 230 da CF/88 que a sociedade e o Estado têm o dever de ampará-los e
assegurar seu bem-estar, o que nem por isso permite-se a deturpação do sistema
para assegurar a eles todo e qualquer benefício, notadamente em descompasso
com as regras das Leis que os estipulam.
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Àqueles que não se enquadram nas regras próprias da Previdência,
principalmente diante de seu caráter contributivo e da exigência de preexistência
de custeio, o art. 203 da CF/88 remete à assistência social, dentro do arcabouço
possível e plausível de construção pelo Estado. Não se pode estender direitos,
benefícios, prerrogativas sem que o Estado esteja em condições de acompanhar
esse processo de ampliação, na lógica que constitui um princípio constitucional
programático (princípio de universalidade da cobertura e do atendimento). Não
cabe aos juízes, desvirtuando o sistema, ampliar tais prestações alheios à
realidade econômica da nação, subjugando desta forma uma infinidade de
gerações futuras.

Nesse aspecto, o conceito de gravidez de alto risco é genérico e subjetivo demais
para ser inserido no rol de doenças que dispensam carência, merecendo maiores
estudos e fundadas outras fontes de custeio que possam subsidiar uma melhor
proteção futura, cuja delimitação cabe ao Legislativo e ao Executivo. Por agora a
proteção ocorre com base na efetiva doença de fundo sofrida pela gestante, que
pode dispensar a carência se prevista nos arts. 26 e 151 da Lei 8.213/91 aqui
apreciados.

Posto isso, peço vênia para divergir do voto da relatora na primeira parte do
debate, acompanhando a fundamentação do voto-vista do Juiz Ivanir, bem como
peço escusas a ambos os magistrados para divergir quanto ao segundo debate,
não autorizando a expansão do art. 26 da Lei 8.213/91 para acobertar situação
nele não prevista ou não autorizada nas Portarias do Executivo, notadamente o
genérico e subjetivo contexto de gravidez de alto risco.

Proponho a definição de tese no seguinte sentido: "o rol do inciso II do art. 26
c/c art. 151, ambos da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo contemplar
outras hipóteses de isenção de carência, ressalvadas as previsões nas Portarias
do Executivo ali previstas".

Voto por dar provimento ao recurso do INSS, reformar o acórdão de origem e
julgar improcedente o pedido."

É o breve relatório.

Ora, em que pese haver três votos, que expressam opiniões doutas e fundadas,
ouso divergir das três.

Convém apenas fazer uma breve recapitulação, para que, dada a quantidades de
votos em sentido contrário, o intérprete não se perca.

A Ilustre Relatora originária entende que o rol de dispensa de carência não é
taxativo e que pode albergar a gravidez de risco.

O primeiro voto-vista, do Dr. Ivanir, entende que o rol seja taxativo e que, apesar
disso, excepcionalmente, a gravidez de risco pode ensejar a dispensa de carência.

O segundo voto-vista, do Dr. Atanair, considera que o rol seja taxativo,
igualmente, mas que, não exista hipótese de dispensa de carência para gravidez de risco.
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Assim, convém explicitar a quarta posição sobre o tema, que é a desta Relatoria.

Entende esta Relatoria que o rol de doenças que dispensam carência não seja
taxativo. Porém, a circunstância da gravidez de risco não pode ser equiparada às doenças lá
constantes, pelas razões que serão aduzidas. Assim, a gravidez de risco, com tal fundamento,
não poderia ter a carência dispensada, como faz a Ilustre Relatora originária.

No presente voto, primeiro será abordada a questão da taxatividade dos róis.
Depois, a impossibilidade de aplicação analógica do rol de doenças, que dispensam carência,
para a gravidez de risco.

I - A QUESTÃO DA TAXATIVIDADE DOS RÓIS LEGAIS

Frequentemente, surge a discussão sobre a eventual taxatividade de determinado
rol contido em norma.

No caso específico da lista de doenças, que dispensariam a carência, essa
discussão é alimentada pelos precedentes jurisprudenciais mais diversos, verbis: 

Tipo

Acórdão

Número

5009226-21.2012.4.04.7001 
50092262120124047001

Classe

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF

Relator(a)

DANIEL MACHADO DA ROCHA

Relator para Acórdão

DANIEL MACHADO DA ROCHA

Origem

TRU - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO

Data

04/04/2014

Data da publicação

02/05/2014

Fonte da publicação

D.E. 02/05/2014

Ementa

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE
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DECORRENTE DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC. DISPENSA DE
CARÊNCIA. ART. 26, II, LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA RETRATAÇÃO. JULGADA PROCEDENTE
A AÇÃO. DEFERIDA, DE OFÍCIO, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. O rol de doenças previsto no art. 151, da
LBPS não pode ser taxativo. Não se cogita de matéria cuja rigidez exija um elenco imutável. 2. O art. 26 tem por
finalidade amparar os trabalhadores vitimados por acidentes, doenças ou afecções graves que acarretam deformação,
mutilação, deficiência, ou outro fator específico que recomende tratamento particularmente mais brando. Penso que as
premissas que inspiram a inclusão das situações que dispensam a carência em benefícios por incapacidade seriam a maior
imprevisibilidade de tais eventos e as conseqüências incapacitantes mais deletérias, como as que são acarretadas pelo
acidente vascular cerebral (AVC). 3. O art. 151 da Lei nº 8.213/91 expressamente dispensa o cumprimento da carência nos
casos em que há paralisia irreversível e incapacitante, o que se aplica ao segurado acometido de acidente vascular cerebral.
4. Dispensável o retorno dos autos à turma de origem para retratação quando não existe questão de fato a ser dirimida, já
que, no presente caso, a incapacidade laboral restou incontroversa. 5. Julgado procedente o pedido e deferida, de ofício, a
antecipação dos efeitos da tutela para implantar o benefício postulado. 6. Incidente de uniformização provido,
determinando-se a devolução dos ao juízo de origem.

Decisão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Turma Regional De Uniformização
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao pedido de uniformização, e, por maioria, a
não devolver o processo à Turma de Uniformização e, desde logo, antecipar a tutela jurisdicional, nos termos do relatório,
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Assim, em 2014, por exemplo, a Turma Regional de Uniformização da 4a Região
considerou que o rol de doenças do artigo 151, da Lei 8213/91, não pode ser taxativo.

De igual modo, a Quarta Turma Recursal do Paraná, ao julgar caso idêntico ao
dos autos, entendeu ser o rol não taxativo, sendo possível incluir-se a gravidez de risco no rol
das "doenças", que dispensam carência, verbis: 

Tipo

Acórdão

Número

5003217-49.2017.4.04.7007 
50032174920174047007

Classe

RECURSO CÍVEL

Relator(a)

NARENDRA BORGES MORALES

Origem

JEF - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

QUARTA TURMA RECURSAL DO PR

Data

29/05/2018

Data da publicação

01/06/2018

Fonte da publicação
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01/06/2018

Decisão

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. SITUAÇÃO NÃO
PREVISTA NO ART. 151 DA LEI 8.213/91. DISPENSA DE CARÊNCIA. 1. A gravidez de alto risco, embora não
prevista no art. 151 da Lei 8.213/91 e na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998, de 23/08/2001, permite a concessão de
benefício por incapacidade, independentemente de carência, por ser o rol meramente exemplificativo. 2. Considera-se
gravidez de alto risco qualquer fato imprevisível e indesejável que interfira, ou tenha potencial de interferir, no bem-estar
materno e fetal, podendo ser enquadrada como outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado, nos termos da parte final do inc. II do art. 26 da Lei 8.213/91, compreendendo situação que
independe do cumprimento de carência. ACORDAM os Juízes da 4ª Turma Recursal do Paraná, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

A Primeira Turma Recursal do Paraná também entende que o rol do artigo 151
não seja taxativo, verbis: 

Tipo

Acórdão

Número

2007.70.56.001500-5 
200770560015005

Classe

RCI - RECURSO DE SENTENÇA CÍVEL

Relator(a)

ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Origem

JEF - QUARTA REGIÃO

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR

Data

04/12/2008

Data da publicação

12/02/2009

Fonte da publicação

D.E. 12/02/2009

Ementa

EMENTA AUXÍLIO-DOENÇA. DISPENSA DE CARÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA EQUIPARADA.
1. O rol do artigo 151 da Lei 8.213/1991 não é taxativo, sendo possível a dispensa da carência quando a doença apresentar
características semelhantes àquelas previstas no mencionado dispositivo de lei. Faz-se necessário que a doença a ser
equiparada apresente sintomas, seqüelas ou características semelhantes àqueles das doenças previstas no mencionado
artigo, para que então possa ser considerada grave a ponto de ser equiparada às do artigo 151 e permitir a dispensa da
carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 2. O acidente vascular cerebral
dispensa a carência quando as seqüelas por ele deixadas podem ser equiparadas à paralisia irreversível, caso dos autos.

Decisão
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ACÓRDÃO ACORDAM os Juízes da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do o voto da Relatora. Participaram da sessão de julgamento de 04 de
dezembro de 2008 as MM. Juízas Federais Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo; Sílvia Regina Salau Brollo e Luciane
Merlin Clève Kravetz, Presidente.

Texto

Especificamente, nesta turma nacional, tradicionalmente, se tem entendido que o
rol de doenças é apenas exemplificativo, verbis: 

"Poder Judiciário CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL Turma Nacional de
Uniformização SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote
9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5058365-57.2017.4.04.7100/RS RELATOR: JUIZ FEDERAL ERIVALDO
RIBEIRO DOS SANTOS REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS REQUERIDO: MANOEL MARTINS RELATÓRIO Trata-se de
incidente de uniformização interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 14, §2º, da
Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal do Rio
Grande do Sul, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que
concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença, sob o fundamento de que "é
possível afastar a exigência do cumprimento da carência no caso concreto, em
razão de sua gravidade da doença, como no caso do AVC". Nas razões de
recurso, a parte recorrente alega que o autor sofreu AVC, sendo diagnosticado
com sequelas que o incapacitam de forma temporária, tal como registrado na
sentença e no acórdão. Todavia, aduz que "(...) o AVC apto a isentar de carência
deve ser aquele comparável, em seus efeitos, àquelas
doenças/sintomas/consequências elencadas na legislação, ou seja, trata-se do
AVC que provoca paralisia irreversível e incapacitante, sendo certo que não é
qualquer AVC que deve comportar o mesmo tratamento dispensado às
enfermidades graves referidas no art. 151 da LB". Ainda, aponta divergência
entre o acórdão da Turma Recursal de Origem e precedentes da 3ª Turma
Recursal de Pernambuco. Por fim, postula seja conhecido e provido o presente
recurso, "a fim de que reste fixada pela TNU a tese de que o AVC somente pode
isentar de carência caso a paralisia causada ao segurado seja irreversível e
incapacitante". Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões. O incidente
foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU. Delimitado o objeto do
recurso, passa-se à fundamentação. VOTO Passa-se ao exame de admissibilidade
do incidente. Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente
interposto. O objeto do presente incidente reside no pedido de uniformização
sobre a possibilidade de reconhecer o AVC como causa de isenção de carência,
desde que a paralisia causada ao segurado seja irreversível e incapacitante. Nos
termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado
decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo: Vistos etc. Trata-
se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que determinou a concessão
de auxílio-doença desde a DER 23/10/2013, com DCB fixada em 28/02/2019.
Sustenta que a doença que acomete o recorrido (AVC) não permite a isenção da
carência, defendendo a taxatividade da lista do art. 26, II, da Lei 8.213/91. Caso
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mantida a condenação, pede que a DIB seja fixada na data da complementação
das contribuições realizada em 31/07/2018 (evento 56), visto na DIB o
demandante não reunia todos os requisitos para a concessão do benefício
requerido. Decido. Quanto ao ponto controvertido, assim constou na sentença
(evento 62): Segundo os laudos médicos periciais juntados aos autos nos eventos
43, a autora é portadora de moléstia incapacitante, sendo que em resposta aos
quesitos do Juízo, os peritos referiram: Diagnóstico/CID: - Hipertensão essencial
(primária) (I10) - Diabetes mellitus não-insulino-dependente (E11) - Seqüelas de
doenças cerebrovasculares (I69) - Defeitos do campo visual (H534)
Justificativa/conclusão: A última atividade do autor foi de instalador de sistemas
de segurança. O autor está acometido de I10 , E11 I67.9 H53.4 , que no estágio
atual geram incapacidade laborativa pois o autor encontra-se sintomático e com
doença descompensada(Diabetes) com alterações permanentes no campo visual,
sequelas do AVC. Pode-se estimar o início da incapacidade em 08/2012 ,de
acordo com documentos médicos juntados aos Autos . A incapacidade é total e
temporária. A incapacidade não teve origem em acidente de qualquer natureza ou
causa de origem traumática e por exposição a agentes externos. O autor vem
realizando tratamento adequado, disponibilizado pelo SUS. Data de Início da
Doença: 2012 Data de Início da Incapacidade: 08/2012 Data de Cancelamento
do Benefício: 02/2019 - Incapacidade para qualquer atividade laborativa -
Incapacidade temporária. Da qualidade de segurado e carência. Além da
incapacidade laborativa, para o deferimento do benefício é necessário que a
parte autora possua a condição de segurada quando do início da incapacidade,
bem como o cumprimento da carência. Conforme informações do CNIS acostadas
aos autos no evento 61 (CNIS1. p.1 ), a parte autora ingressou no RGPS em 1976,
na qualidade de segurada empregada, realizando contribuições esparsas até
04/2003. Posteriormente, retornou ao RGPS em 05/2010, na qualidade de
contribuinte individual, vertendo três contribuições anteriores à DII (08/2012).
Algumas dessas contribuições foram pagas a menor, por isso foram objeto de
complementação de valores, recolhidos pela parte autora (evento 56), e
validadados pela APS (evento 59). Assim, na data de início da incapacidade,
fixada em 08/2012, a parte autora ostentava qualidade de segurada. De outra
banda, as contribuições efetuadas em 05/2010, 01/2011 e 11/2011 não se mostram
suficientes para o preenchimento de requisito de carência. Entretanto, quanto ao
requisito da carência é necessário tecer algumas observações. Como é cediço, os
benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, como regra,
dependem do preenchimento de carência de 12 contribuições mensais, consoante
art. 25, I, da Lei nº 8.213/91. Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do
Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência,
ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Excepcionalmente, é dispensada de
carência a concessão de benefício quando a incapacidade for gerada por
acidente de qualquer natureza ou causa, bem como quando o segurado for
acometido de algumas doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos
Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de conformidade com o art. 26, II,
da Lei nº 8.213/91: Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes
prestações: (...) II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de
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Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade
e gravidade que mereçam tratamento particularizado; O rol de doenças aptas a
ensejar esse tratamento diferenciado é previsto na Portaria Interministerial
MPAS/MS nº 2.998/01: (...) Porém, tal rol de doenças deve ser considerado
exemplificativo, e não taxativo. Outra não é a orientação preconizada pela TRU
da 4ª Região, como ilustram os precedentes a seguir colacionados: "INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
INCAPACIDADE DECORRENTE DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL - AVC. DISPENSA DE CARÊNCIA. ART. 26, II, LEI 8.213/91.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. DESNECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA RETRATAÇÃO. JULGADA
PROCEDENTE A AÇÃO. DEFERIDA, DE OFÍCIO, A ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. 1. O rol de doenças previsto no art. 151, da LBPS não pode ser
taxativo. Não se cogita de matéria cuja rigidez exija um elenco imutável. 2. O art.
26 tem por finalidade amparar os trabalhadores vitimados por acidentes, doenças
ou afecções graves que acarretam deformação, mutilação, deficiência, ou outro
fator específico que recomende tratamento particularmente mais brando. Penso
que as premissas que inspiram a inclusão das situações que dispensam a carência
em benefícios por incapacidade seriam a maior imprevisibilidade de tais eventos
e as conseqüências incapacitantes mais deletérias, como as que são acarretadas
pelo acidente vascular cerebral (AVC). 3. O art. 151 da Lei nº 8.213/91
expressamente dispensa o cumprimento da carência nos casos em que há
paralisia irreversível e incapacitante, o que se aplica ao segurado acometido de
acidente vascular cerebral. 4. Dispensável o retorno dos autos à turma de origem
para retratação quando não existe questão de fato a ser dirimida, já que, no
presente caso, a incapacidade laboral restou incontroversa. 5. Julgado
procedente o pedido e deferida, de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela para
implantar o benefício postulado. 6. Incidente de uniformização provido,
determinando-se a devolução dos ao juízo de origem. (5009226-
21.2012.404.7001, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/
Acórdão Daniel Machado da Rocha, juntado aos autos em 02/05/2014)"(grifei)
(...) Assim, muito embora a parte autora não tivesse implementado a carência
necessária para a concessão do benefício em 08/2012, o quadro incapacitante a
isenta da carência. Ante o caráter temporário da incapacidade e o teor dos
laudos periciais, impõe-se a concessão de auxílio-doença a contar da DER
(23/10/2013), devendo ser mantido até dia 28/02/2019. Sobre o cumprimento da
carência, como já decidido por esta Turma Recursal no processo 5001352-
65.2015.404.7102, na sessão de 06/04/2016, é possível afastar a exigência do
cumprimento da carência no caso concreto, em razão de sua gravidade da
doença, como no caso do AVC (trecho grifado): A Autarquia ré alega que a
recorrida não preenche o requisito da carência exigido nos artigos 24 e 25 da Lei
8.213/91. O Magistrado Sentenciante dispensou a carência exigida no caso dos
autos, face à gravidade do quadro de saúde da requerente. Assim concluiu o
Magistrado a quo (evento 37): (...) Entendo que a recorrida faz jus à dispensa da
carência pelos mesmos motivos que o Magistrado Sentenciante. O artigo 26, II da
Lei 8.213/91 deixa claro: Art. 26. Independe de carência a concessão das
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seguintes prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família,
saláriomaternidade, auxílio-acidente e pecúlios I - pensão por morte, auxílio-
reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de
26.11.99) II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente
de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem
como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista
elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a
cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação,
deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizado; (Vide Medida Provisória nº 664, de 2014)
(grifei) Assim, no caso dos autos, é possível isentar a carência para a concessão
do benefício pleiteado, visto que a demandante precisa de repouso para não
colocar a sua vida em risco e a de seu filho. Por fim, destaco que a
jurisprudência tem afirmado que o rol do artigo 151 da Lei 8.213/91 e o da
Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo, sendo possível a
dispensa da carência quando a doença apresentar características semelhantes
àquelas previstas no mencionado dispositivo de lei: IUJEF 5009226-
21.2012.404.7001/PR AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE
SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC. DISPENSA DE
CARÊNCIA. ART. 26, II, LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À TURMA DE
ORIGEM PARA RETRATAÇÃO. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.
DEFERIDA, DE OFÍCIO, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 'O rol de doenças
previsto no art. 151, da LBPS não pode ser taxativo. Não se cogita de matéria
cuja rigidez exija um elenco imutável. O art. 26 tem por finalidade amparar os
trabalhadores vitimados por acidentes, doenças ou afecções graves que
acarretam deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator específico que
recomende tratamento particularmente mais brando. Penso que as premissas que
inspiram a inclusão das situações que dispensam a carência em benefícios por
incapacidade seriam a maior imprevisibilidade de tais eventos e as conseqüências
incapacitantes mais deletérias, como as que são acarretadas pelo acidente
vascular cerebral (AVC). (GRIFEI) O art. 151 da Lei nº 8.213/91 expressamente
dispensa o cumprimento da carência nos casos em que há paralisia irreversível e
incapacitante, o que se aplica ao segurado acometido de acidente vascular
cerebral. Dispensável o retorno dos autos à turma de origem para retratação
quando não existe questão de fato a ser dirimida, já que, no presente caso, a
incapacidade laboral restou incontroversa. Julgado procedente o pedido e
deferida, de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela para implantar o benefício
postulado. Incidente de uniformização provido, determinando-se a devolução dos
ao juízo de origem.' Relator: Juiz Federal Daniel Machado da Rocha
(28/04/2014) Quanto à alegação de que a DIB deve ser fixada na data da
complementação das contribuições referentes aos meses de 05/2010, 01/2011 e
11/2011, em 31/07/2018, conforme consta no evento 56, também não assiste razão
ao INSS, conforme passo a expor. Conforme consta no extrato do evento 61, as
contribuições referentes a tais competências (05/2010, 01/2011 e 11/2011)
correspondem à filiação contribuinte individual prestador de serviços a empresa,
as quais foram recolhidas tempestivamente pelo tomador de serviço em valor
inferior ao salário mínimo. Posteriormente, houve a complementação pelo
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segurado em 07/2018 (evento 56), tendo ocorrido a validação pela APS DJ
(evento 59). Todavia, mesmo que não tivesse ocorrido a complementação referida
de tais meses, ainda assim esta Turma Recursal entende que deveria haver o
respectivo cômputo inclusive para fins de carência, conforme decidido no
processo 5061947.65.2017.4.04.7100, na sessão de 05/09/2018:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PRESTADOR DE SERVIÇO A EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO
ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE. 1. Diante da antinomia do artigo
5º, da Lei 10666/2003, em relação ao artigo 28, III, §§ 1º e 3º, da Lei 8212/91,
deve-se considerar salário-decontribuição do contribuinte individual a
remuneração efetivamente auferida no mês. 2. Hipótese em que o INSS não
comprovou que o segurado tenha recebido remuneração superior àquela paga
pela empresa prestadora de serviço. 3. Ainda que o salário-de-contribuição do
contribuinte individual que presta serviço a empresa seja inferior ao salário
mínimo, devem ser computadas as contribuições mensais para todos os efeitos,
inclusive para fins de carência. 4. Preenchidos os requisitos legais, é devida a
concessão do auxíliodoença no período da incapacidade. Merece, portanto, ser
improvido o recurso do INSS. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no
âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer
recursos posteriores. O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos
Juizados Especiais Federais, porquanto o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa
expressamente a fundamentação exaustiva do acórdão. Por conseguinte, tanto
nos pedidos de uniformização de jurisprudência quanto para o recebimento de
Recurso Especial, não há de se exigir que a matéria tenha sido prequestionada
em segunda instância, o que diferencia os processos que tramitam nos Juizados
dos processos comuns ordinários. Todavia, se assim quer o recorrente, dou
expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes
nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal,
respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei
nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para
evitar tautologia. Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente
todos os argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese,
conduzir o julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que
se conclui que a interpretação pretendida não foi acolhida. O voto é por negar
provimento ao recurso, condenando o INSS ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a
prolação da sentença. Em sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública
da União, não são cabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula
421/STJ. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS. Por sua
vez, o acórdão paradigma assim decidiu: EMENTAPREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 151 DA LEI
8.213/91.DISPENSA DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
ENQUADRAMENTO EM UMA DAS EXCEÇÕES LEGAIS.CONTRIBUIÇÕES
INSUFICIENTES. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Tratase de recursoinominado interposto contra sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de auxíliodoença/aposentadoria porinvalidez. Alega o
autor que a sua doença (sequela de acidente vascular cerebral AVC) dispensa o
cumprimento decarência. Pede a reforma do julgado. A jurisprudência entende
que, caracterizada a sequela de AVC uma "paralisiairreversível e incapacitante",
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é possível o seu enquadramento como uma das doenças que dispensam o
cumprimento decarência, nos termos do art. 151 da Lei n. 8.213/91. Senão,
vejamos: AUXÍLIODOENÇA. INCAPACIDADEDECORRENTE DE SEQUELAS
DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC. DISPENSA DE CARÊNCIA. ART.
26, II,LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À TURMADE ORIGEM PARA
RETRATAÇÃO. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. DEFERIDA, DE OFÍCIO,
A ANTECIPAÇÃO DETUTELA. O rol de doenças previsto no art. 151, da LBPS
não pode ser taxativo. Não se cogita de matéria cuja rigidez exijaum elenco
imutável. O art. 26 tem por finalidade amparar os trabalhadores vitimados por
acidentes, doenças ou afecçõesgraves que acarretam deformação, mutilação,
deficiência, ou outro fator específico que recomende tratamentoparticularmente
mais brando. Penso que as premissas que inspiram a inclusão das situações que
dispensam a carênciaem benefícios por incapacidade seriam a maior
imprevisibilidade de tais eventos e as conseqüências incapacitantes
maisdeletérias, como as que são acarretadas pelo acidente vascular cerebral
(AVC). O art. 151 da Lei nº 8.213/91expressamente dispensa o cumprimento da
carência nos casos em que há paralisia irreversível e incapacitante, o que
seaplica ao segurado acometido de acidente vascular cerebral. Dispensável o
retorno dos autos à turma de origem pararetratação quando não existe questão
de fato a ser dirimida, já que, no presente caso, a incapacidade laboral
restouincontroversa. Julgado procedente o pedido e deferida, de ofício, a
antecipação dos efeitos da tutela para implantar obenefício postulado. Incidente
de uniformização provido, determinandose a devolução dos ao juízo de origem.
(TRU4,IUJEF 500922621.2012.404.7001/PR, Relator Juiz Federal Daniel
Machado da Rocha, Data de Julgamento: 04/04/2014)PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIODOENÇA.
APOSENTADORIA PORINVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
DISPENSA DA CARÊNCIA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.
PARALISIAIRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ARTIGO 151 DA LEI 8.213/91.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DACITAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO DA PARTEAUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. 1 A cobertura do evento invalidez égarantia
constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art.
201, I, da Constituição Federal. 2 ALei nº 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza
que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido
aosegurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze)
contribuições mensais, estando ou não em gozode auxíliodoença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe
garanta asubsistência. 3 O auxíliodoença é direito daquele filiado à Previdência,
que tiver cumprido o tempo supramencionado, efor considerado temporariamente
inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos(arts. 59 a 63 da legis). 4 O ato de concessão ou de reativação do
auxíliodoença deve, sempre que possível, fixar oprazo estimado de duração, e, na
sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual
cessaráo benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art.
60 da Lei nº 8.213/91, incluído pela MedidaProvisória nº 767, de 2017). 5
Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de
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acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
conforme art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, bem como aosegurado que, após filiarse
ao Regime Geral da Previdência Social RGPS, for acometido das moléstias
elencadastaxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo. 6 A patologia
ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressarno Regime, não impede o
deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou
agravamento damoléstia. 7 Necessário para o implemento do beneplácito em tela,
revestirse do atributo de segurado, cuja mantença sedá, mesmo sem recolher as
contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência
Social durante umlapso variável, a que a doutrina denominou "período de
graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode serprorrogado
por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e
vinte) meses, nos termos do art.15 e §1º da Lei. 8 Havendo a perda da
mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 12 (doze)
contribuiçõesmensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos
de carência, para a concessão dos benefícios deauxíliodoença e aposentadoria
por invalidez (art. 27A da Lei nº 8.213/91, incluído pela Medida Provisória nº
767, de2017). 9 O laudo pericial, de fls. 139/145, diagnosticou a demandante
como portadora de "hemiplegia direita", sequela deAcidente Vascular Cerebral.
Salientou que a parte autora apresenta "diminuição acentuada da força do
hemicorpo direito eatrofia de membros" e "déficit cognitivo" (fls. 142 e 145).
Concluiu pela incapacidade total e permanente. Fixou a data deinício da
incapacidade em 19/06/02, com base em prontuário médico de fl. 14 (ocasião em
que a autora sofreu um AVC eesteve internada). 10 Constatase das informações
constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS, queora se anexa,
que a demandante verteu contribuições como contribuinte facultativa no período
de 01/11/01 a 28/02/03.Destarte, verificase que a autora detinha qualidade de
segurada quando eclodiu o mal incapacitante, tendo sido indevida acessação
administrativa do benefício de auxíliodoença. 11 No mais, verificase que a
doença da qual a autora éportadora está inscrita no rol do artigo 151 da Lei n.
8.213/91 (paralisia irreversível e incapacitante). 12 Assim, deve serdispensado o
cumprimento da carência, nos termos do artigo 151 da Lei n. 8.213/91. Esta
Corte já teve a oportunidade dereconhecer a dispensa da carência em casos
semelhantes, nos quais o Acidente Vascular Cerebral provocou
paralisiairreversível e incapacitante do segurado. (TRF da 3ª Região Proc. n.
000049335.2017.4.03.9999 8ª Turma Rel. Des.Fed. Tania Marangoni data do
julgamento: 06/3/2017, eDJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017) e (TRF da 3ª Região
Proc. n.001632606.2011.4.03.9999 10ª Turma Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento
data do julgamento: 30/8/2011, eDJF3Judicial 1 DATA:08/09/2011, p. 1639). 13
Destarte, caracterizada a incapacidade total e permanente, faz jus a parte
autoraao restabelecimento do benefício previdenciário auxíliodoença e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. 14 Noentanto, a despeito do benefício
de auxíliodoença ter sido cessado indevidamente em 31/12/2004 (fl. 111), não há
comorestabelecêlo a partir da data da cessação, tendo em vista que não se pode
atribuir à autarquia consequências da posturadesidiosa do administrado que
levou mais de três anos para judicializar a questão (05/11/08) após ter tomado
ciência dacessação (fl. 114 28/03/05). 15 Destarte, fixase o termo inicial do
restabelecimento do auxíliodoença na data dacitação (fl. 30 12/12/08) e da
conversão em aposentadoria por invalidez na data da juntada do laudo pericial
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(fl. 139 12/01/10). 16 Os juros de mora devem ser fixados de acordo com o
Manual de Cálculos e Procedimentos aplicável àJustiça Federal, por refletir as
determinações legais e a jurisprudência dominante. 17 A correção monetária dos
valoresem atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Cálculos e
Procedimentos da Justiça Federal, naquilo em quenão conflitar com o disposto
na Lei nº 11.960/09, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a
partir de 29 dejunho de 2009. 18 Honorários advocatícios. De acordo com o
entendimento desta Turma, estes devem ser fixados em10% (dez por cento)
incidente sobre a condenação, entendida como o valor das parcelas vencidas até
a data da prolaçãoda sentença (Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça).
Isto porque, de um lado, o encargo será suportado por toda asociedade vencida
no feito a Fazenda Pública e, do outro, diante da necessidade de se remunerar
adequadamente oprofissional, em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e
4º, do Código de Processo Civil. Ademais, os honoráriosadvocatícios devem
incidir somente sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença,
ainda que reformada. Eisso se justifica pelo princípio constitucional da isonomia.
19 Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. Açãojulgada
procedente. (TRF3, AC 0035083- 82.2010.4.03.9999/SP, Sétima Turma, Relator
Desembargador Federal CarlosDelgado, Data de Julgamento: 06/11/2017, Data
de Publicação: eDJF3 16/11/2017) Não assiste razão ao recorrente.Embora
também padeça de sequela de AVC, sua lesão não é irreversível. Afirmou o perito
judicial que a incapacidade étotal e temporária (anexo 13, quesitos 13 e 18),
estimando como tempo necessário para reavaliação do benefício o períodode um
ano (quesito 19). Assim, como a sua doença não se enquadra em uma das
exceções legais e como só foramvertidas duas contribuições antes do
requerimento do benefício (CNIS anexo 11), não foi preenchido o período
decarência necessário (12 meses) para a concessão de auxíliodoença. Nesse
sentido, invoco o seguinte precedente:PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. CONCESSÃO DE
AUXÍLIODOENÇA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO
FUNDAMENTADA. Recurso de embargos dedeclaração recebido como agravo
legal. Incidência do princípio da fungibilidade recursal, em atenção aos
postulados daceleridade e razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal), a fim de que o Julgado sejasubmetido, desde logo, à
análise da E. Oitava Turma. A parte autora opõe embargos da decisão
monocrática que, deuprovimento ao reexame necessário e ao recurso da
autarquia, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido,cassando a
tutela anteriormente concedida. O laudo atesta que a parte autora sofreu AVC em
novembro de 2010 eapresenta sequela à esquerda, com limitação funcional em
todos os movimentos de membro superior e inferior esquerdo.Seu retorno à
condição laboral dependerá da evolução do quadro. Conclui pela existência de
incapacidade total etemporária ao labor. A data de início da incapacidade é a
data do AVC. À época em que requereu o benefícioadministrativamente
(14/12/2010), bem como na data de início da incapacidade (11/2010), a parte
autora não haviacumprido o número mínimo de 12 (doze) contribuições mensais,
indispensáveis à concessão de auxíliodoença. Não setrata de hipótese
contemplada no art. 26, inc. II, da Lei n.º 8.213/91, que dispensa do cumprimento
do período de carênciao segurado portador das moléstias arroladas. Não restou
comprovada a existência de paralisia irreversível eincapacitante, que dispensaria
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o cumprimento da carência, vez que o laudo médico judicial informou que a
incapacidade éapenas temporária. A decisão monocrática com fundamento no
art. 557, § 1ºA, do C.P.C., que confere poderes ao relatorpara decidir recurso
manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário à
jurisprudênciadominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou
de Tribunal Superior, sem submetêlo ao órgãocolegiado, não importa em
infringência ao CPC ou aos princípios do direito. É assente a orientação
pretoriana no sentidode que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do
Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente
fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for
passível de resultar lesãoirreparável ou de difícil reparação à parte. Não merece
reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcadaem precedentes
desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo legal improvido.
(TRF3, AC 003416335.2015.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Desembargadora
Federal Tania Marangoni, Data de Julgamento: 01/02/2016,Data de Publicação:
eDJF3 12/02/2016) Recurso improvido. Sentença mantida. Condenação do autor
(recorrentevencido) a pagar honorários advocatícios, fixados em dez por cento
sobre o valor da causa, mas suspensa a suaexigibilidade, segundo a regra do art.
98, §3º, do CPC, por ter havido o deferimento da gratuidade
judiciária.DecisãoDecide a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais
de Pernambuco, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AORECURSO
INOMINADO, nos termos da ementa supra. Num primeiro aspecto, constata-se
que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido.
Por seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o
paradigma. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente
demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões. Prestando-se
exame sobre os autos e o aresto paradigma, prolatado pela 3ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, restou assentado que o AVC que
permite a dispensa de carência é aquele advindo de incapacidade permanente.
Assim, a hipótese se enquadraria em uma das exceções legais de dispensa de
carência - paralisia irreversível e incapacitante. Do exame comparativo, chega-se
à ilação de que não se trata de hipótese que implica reanálise de matéria fática,
mas tão-somente em se determinar se a dispensa de carência, nos casos de AVC,
deve ser autorizada apenas nas hipóteses de incapacidade total e permenente ou
também nos casos em que o segurado está incapacitado total e temporariamente.
O incidente de uniformização interposto preenche os requisitos de
admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência
jurisprudencial com relação à questão de direito material, impõe-se o
conhecimento e a consequente apreciação. Passa-se ao exame do incidente em
seu mérito. A norma do art. 26, II, da Lei n. 8.213/91 estabelece que independe de
carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos
de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do
trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três)
anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência
ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam
tratamento particularizado (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015). O
legislador ordinário fixou uma lista prévia de patologias graves, para fins de
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aplicação da regra supracitada, até que fosse elaborada a lista por ato normativo
do Poder Executivo. Confira-se: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de
doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão
de auxíliodoença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se
ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna,
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica
adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada. (grifamos) A Portaria Interministerial dos Ministros da
Previdência e Assistência Social e da Saúde n. 2.998, de 23 de agosto de 2001, em
seu art. 1 o estabelece que Art. 1º As doenças ou afecções abaixo indicadas
excluem a exigência de carência para a concessão de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez aos segurados do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS: I - tuberculose ativa; II - hanseníase; III- alienação mental; IV-
neoplasia maligna; V - cegueira VI - paralisia irreversível e incapacitante; VII-
cardiopatia grave; VIII - doença de Parkinson; IX - espondiloartrose
anquilosante; X - nefropatia grave; XI - estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante); XII - síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids;
XIII - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada; e XIV - hepatopatia grave. (grifamos) Quanto à taxatividade do rol
do art. 15 da Lei n. 8.213/91, esta Turma Recursal já possui entendimento de que
o rol de doenças elencadas no referido dispositivo não é taxativo. Nesse sentido é
o julgamento do PEDILEF n. 05057382120164058100, Relator Juiz Federal
Fabio Cesar dos Santos Oliveira. Confira-se trecho do julgado: No mais, observo
que o rol de doenças elencadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, não é taxativo,
sendo reconhecida pelos Tribunais a possibilidade de aplicação análoga de tal
dispositivo. Todavia, não basta ao julgador constatar a gravidade da doença
analisada para que seja aplicada a analogia, do contrário, é preciso que haja
correspondência entre a moléstia apresentada pelo segurado e uma das
enfermidades elencadas previamente como isentas de carência na norma
abstrata. As doenças enunciadas no art. 151, da Lei n. 8.213/91, em razão de sua
especial gravidade, são próprias à “invalidez mórbida”, isto é, “doenças que,
por causar especial sofrimento ou estigmatizar o paciente, dispensam a carência
para a concessão do benefício, desde que a doença se manifeste após a filiação”
(Daniel Machado da Rocha, José Paulo Baltazar Junior. Comentário à Lei de
Benefícios da Previdência Social. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004, p. 419). Assim, nada obstante a possibilidade de vir a se considerar os fatos
em análise no rol de doenças que dispensam carência, já que o art. 151, da Lei nº
8.213/91 não é taxativo e expressamente dispensa o cumprimento da carência nos
casos em que há paralisia irreversível e incapacitante (inciso em que a Turma
Recursal de Origem enquadrou a situação do autor), o fato é que a incapacidade
do requerente, embora total, é temporária, conforme laudo citado no acórdão
impugnado. Logo, pelo próprio conceito da palavra irreversível (aquilo que não
pode ser revertido), não há como considerar a doença a que o autor está
acometido - sequelas do AVC com incapacidade temporária - como paralisia
irreverível e incapacitante. É cediço que esta Casa possui precedente no sentido
da possibilidade de dispensa de carência, nos casos de sequela de AVC, com
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fundamento no art. 151 da Lei 8.213/91 (paralisia irreversível e incapacitante),
conforme PEDILEF n. 00105407120174900000. Entretanto, no referido
PEDILEF a perícia médica judicial reconheceu a existência de incapacidade
total e definitiva para o trabalho, em decorrência de hemiparesia direita,
conforme registrado naquele acórdão. Logo, tal decisão apenas reforça o
entendimento de que a dispensa de carência nos casos de sequela de AVC, com
fundamento na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante, somente é
devida nos casos de incapacidade total e permanente. Deste modo, o incidente de
uniformização interposto merece ser provido, para que seja uniformizado o
entendimento de que a dispensa de carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n.
8.213/91, nos casos de acidente vascular cerebral, somente é possível nas
hipóteses de paralisia irreversível e incapacitante (art. 151 da Lei n. 8.213/91).
Considerando que o acórdão recorrido contraria referida tese, os autos devem
retornar à Turma Recursal de origem para que proceda à adequação do julgado.
Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO. ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS Juiz Federal"

O Ilustre voto do Dr. Erivaldo Ribeiro, analisando inúmeros precedentes desta
turma nacional, além de doutrina sobre o tema, conclui que o rol de doenças que dispensam
carência é meramente exemplificativo.

A doutrina, como é o caso de LAZZARI (LAZZARI, João Batista. Manual de
Direito Previdenciário, 2016), tem afirmado tratar-se de rol meramente exempificativo,
igualmente, verbis: 

"não cabendo ao legislador aquilo que nem mesmo a Medicina é capaz de fazer –
arrolar todas as doenças consideradas graves existentes na atualidade e, ainda,
manter essa lista atualizada"

De igual modo, ROCHA e  JUNIOR (ROCHA, Daniel Machado da; JUNIOR,
José Paulo Baltazar. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 12 ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 221) também consideram que o rol seja meramente exemplificativo.

Em que pese haver divergências sobre o tema, tanto na doutrina, quanto na
jurisprudência, entende esta Relatoria estar muito bem acompanhada no entendimento de que o
rol do artigo 151, da Lei 8213/91, não seja taxativo.

A bem da verdade, qualquer rol contido em norma, que trate de doenças, para um
fim ou outro, por melhor e mais completo que seja, não pode ser considerado taxativo, pelas
mesmas razões.

O fato é que o legislador, por mais ilustrado e sábio que seja, não pode pretender
esgotar, exaurir, todo o conhecimento técnico-científico, quando a própria Medicina não tem
condições de fazê-lo.

Até mesmo a pretensão de completude e onisciência do legislador positivista do
Código Napoleônico foi esfarelada pelo passo da História, porque é absolutamente impossível
ao legislador prever todas as situações, que possam se equiparar, ao estabelecer um dado
tratamento jurídico a certas situações de fato.
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Assim prescreve o artigo 151, da Lei 8213/91, verbis: 

" Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria
por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das
seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose
múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada.          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)"

O artigo 26, inciso II, acima referido, assim está redigido, verbis: 

" Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;  (Redação dada pela Lei
nº 13.846, de 2019)

 II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma
das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da
Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com
os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que
lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado;        (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

        III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados
especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;

        IV - serviço social;

        V - reabilitação profissional.

  VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e
empregada doméstica.           (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)"

Ou seja, quais são os critérios do legislador, para que uma dada doença, dadas as
suas características peculiares, permita a dispensa da regra geral do tempo de carência mínima
prévio, relativamente ao surgimento da incapacidade ?

Segundo o artigo 26, da Lei 8213/91, os critérios são: estigma, deformação,
mutilação, deficiência ou "outro fator que lhe confira especificidade e gravidade e mereçam
tratamento particularizado".

Pergunta-se se, dentre todas as doenças existentes no CID ou no DSM, se
somente as quinze seguintes atenderiam tais critérios: tuberculose ativa, hanseníase,
alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
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paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou
contaminação por radiação ?

Há doenças, para as quais, atualmente, já há tratamentos eficazes e que não são
mais as quimeras que eram na época em que esse tipo de rol foi elaborado, como é o caso da
tuberculose. 

Na época dos poetas românticos, que morriam com menos de trinta anos,
certamente, seria o caso de dispensa de carência. Hoje, é de se pensar se é o caso de se manter a
tuberculose, para o qual já há tratamento eficaz e, até certo ponto, rápido, no mencionado rol.

Por outro lado, como o legislador - por melhor que seja - não sabe tudo, é evidente
que há centenas de doenças, que atenderiam a tais critérios, mas não são mencionadas, seja pela
recenticidade - identificada há pouco tempo pela Ciência Médica - , pouca frequência estatística
ou por qualquer outro motivo.

É de se notar que a redação do mencionado dispositivo (artigo 151 da Lei 8213,
tem a redação bastante similar do artigo 108, da Lei 6880/80, verbis: 

" Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

        I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

        II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem
pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

        III - acidente em serviço;

        IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com
relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

        V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson,
pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a
lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

        V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina
especializada; e               (Redação dada pela Lei nº 12.670, de 2012)

        VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e
efeito com o serviço.

        § 1º Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por
atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo
os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias
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e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para
esclarecer a situação.

        § 2º Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item
V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta
Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade
definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular."

Note-se que o rol de incapacidade definitiva militar, de doenças que não precisam
ter qualquer relação com o serviço, para permitir a reforma, possui doze doenças e mais uma
cláusula aberta ("outras moléstias que a lei indicar com basde nas conclusões da medicina
especializada").

Dessas, coincidem com o rol do artigo 151, da Lei 8213/91: tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra (hanseníase), paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Mal de Parkinson ("Doença de Parkinson"),
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave.

Das doenças mencionadas na lista militar, só não está presente na lista do RGPS o
pênfigo.

Constam da lista do RGPS, não constando da lista militar: hepatopatia grave,
estado avançado da Doença de Paget (osteíte deformante), AIDS e contaminação por radiação.

Mas o militar poderá ser reformado, a qualquer tempo, independentemente de
haver relação com o serviço ou não, também no caso dessas três doenças.

Isso se dá, porque a redação da norma é expressamente exemplificativa, porque,
evidentemente, a Medicina evolui e as novas conclusões técnico-científicas da "Medicina
Especializada" - mesma redação da norma aplicável ao RGPS, não por coincidência... - podem
incluir outras doenças, igualmente graves, incapacitantes, mutilantes, estigmatizantes...

Ora, porque um militar pode ser "aposentado" a qualquer tempo, sem que a
doença tenha qualquer relação com o serviço desempenhado, ou seja, sem carência mínima,
com base em dispositivo com uma redação praticamente idêntica à do RGPS, mas, com um rol
evidentemente exemplificativo, enquanto o segurado do INSS seja obrigado a sujeitar-se a um
rol evidentemente defasado e rígido?

Essa interpretação sistemática demonstra que, em tais casos, na realidade, o rol só
pode ser exemplificativo, sob pena de quebrar-se a lógica do sistema normativo.

Um exemplo bastante dramático pode ser dado.

Suponham que o militar surja com um acidente vascular cerebral. Será submetido
à perícia, que, em dado momento, conclui pela sua incapacidade total e definitiva. Ele será
enquadrado, administrativamente, no artigo 108, V, da Lei 6880/80, caso se entenda ser
irreversível a sua sequela.
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No caso do segurado do RGPS, como a doença não consta expressamente do rol
do artigo 151, II, da Lei 8213/91, o seu benefício por incapacidade, até o mesmo um mero
auxílio-doença, será negado administrativamente.

Ao  submeter o pleito ao Poder Judiciário, se for domiliciado em alguns dos
Estados da Quarta Região, ele será dispensado da carência mínima prévia. Se for domiciliado
na Primeira Região, poderá vir a ter o benefício por incapacidade negado, mesmo um mero
auxílio-doença, por que o acidente vascular cerebral não faz parte do mencionado rol,
explicitamente, verbis: 

Tipo

Acórdão

Número

0047947-75.2011.4.01.3500 
479477520114013500

Classe

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (INCJURIS)

Relator(a)

MARCELO PIRES SOARES

Origem

TRF - PRIMEIRA REGIÃO

Órgão julgador

TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Data

21/06/2019

Data da publicação

21/06/2019

Fonte da publicação

Diário Eletrônico Publicação 21/06/2019 
Diário Eletrônico Publicação 21/06/2019

Ementa

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO SE INSERE NO ROL LEGAL DE ACIDENTE DE
QUALQUER NATUREZA. DISPENSA DA CARÊNCIA POR OUTROS FUNDAMENTOS. REEXAME DE MATÉRIA
DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA TNU. NÃO
PROVIDO. 1. Trata-se de incidente de uniformização regional interposto pela parte autora, em face de acórdão da 2ª
Turma Recursal de Goiás que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, em virtude de de acidente vascular cerebral (AVC), por entender que a patologia que lhe acomete não pode ser
enquadrada dentre as que dispensam o requisito da carência. 2. No incidente de uniformização, defende-se que o acórdão
impugnado diverge do entendimento da 2ª Turma Recural de Minas Gerais, que teria dispensado o requisito da carência
quando a hipótese tratar de acidente de qualquer natureza, conforme previsão do art. 26, II da Lei 8.213/91. 3.
Precipuamente, a questão trazida para apreciação desta Turma Regional de Uniformização envolve o art. 26, II da Lei nº.
8.213/91. A divergência suscitada gira em torno da isenção de carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez, à pessoa acometida da doença AVC - Acidente Vascular Cerebral, por esta supostamente se enquardrar em
acidente de qualquer natureza ou causa. 4. Por sua vez, o paradigma da 2ª Turma Recursal de Minas Gerais entendeu,
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quanto à carência, que o mal que acomete a parte autora, naquele caso concreto, seria daqueles que afasta sua exigência,
por se tratar de acidente de quaqluer natureza, enquadrado no art. 26, II da Lei nº. 8.213/91. Acrescentou que, conforme
laudo pericial, a parte autora era portadora de hemiplegia esquerda (paralisia de metade do corpo decorrente de AVC -
acidente vascular cerebral). 5. Em juízo de admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência regional,
deve ser demonstrada a divergência sobre questão de direito material entre decisões de Turmas Recursais da mesma
Região conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº. 10.259/01 6. Conclui-se que a questão trazida no presente incidente de
uniformização diz respeito à possibilidade de se equiparar acidente vascular cerebral a acidente de qualquer natureza
para fins de dispensa de carência nos benefícios por incapacidade. 7. Acerca da divergência suscitada, a Turma Nacional
de Uniformização posiciona-se no sentido de que o acidente vascular cerebral não se insere no conceito legal de acidente
de qualquer natureza, motivo pelo qual a dispensa da carência não pode se dar por esse fundamento, sem prejuízo de nova
análise dos fatos e eventual dispensa por outro motivo, tal como eventual enquadramento dos fatos no rol de doenças que
dispensam carência, previsto no artigo 151, da Lei nº 8.213/91. (TNU; PEDILEF 0507928-48.2016.4.05.8102/CE; Juiz
Federal Fernando Moreira Gonçalves; Brasília, 22 de fevereiro de 2018). 8. Com estas considerações, nota-se que o
acórdão ora recorrido não destou do entendimento da Turma Nacional de Uniformização, visto que não considerou
o acidente vascular cerebral - AVC no conceito legal de acidente de qualquer natureza, previsto no art. 26, II da Lei nº.
8.213/91. 9. Ademais, na mesma linha de raciocínio da TNU, acerca da necessidade de análise dos fatos para fins de
eventual dispensa da carência por outro fundamento, o acórdão impugnado revela que foram analisados todos os fatos e
provas apresentados nos autos, e somente após tal análise, concluiu-se que a doença que acometia a recorrente não se
enquadraria no rol das doenças que dispensariam a carência. 10. Sendo assim, a análise da dispensa da carência por outros
fundamentos demandaria a necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, o que é vedado pela Súmula nº. 42 da
TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato". 11. Ante o exposto,
conclui-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização, pois além do acidente vascular cerebral - AVC não ter sido considerado como acidente de qualquer
natureza, a carência só foi exigida após análise dos fatos e provas encontrados nos autos. 12. De acordo com o art. 87, §2º
do Regimento Interno das Turmas Recursais da 1ª Região (Resolução PRESI 17, de 14/09/14), não será admitido o
incidente que versar sobre matéria já decidida pela Turma Regional de Uniformização ou pela Turma Nacional de
Uniformização. 13. Incidente de uniformização regional conhecido e não provido.

Decisão

A Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, À
UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.

Assim, perceba-se que o entendimento de que o rol do artigo 151, II, da Lei
8213/91, seria taxativo poderá levar a uma quebra de sistema, porque um militar na mesma
situação, com o mesmo grau de grave da enfermidade, poderá ser reformado por incapacidade
total ou definitiva - traduzindo para o Direito Previdenciário: "aposentado por invalidez" - , a
qualquer tempo e sem a necessidade de que haja relação entre a doença e o serviço, por conta
da cláusula geral lá expressa (artigo 108, V, da Lei 6880/80), ao passo que um contribuinte do
RGPS corre o risco, dependendo de seu domicílio, de sequer ter direito a um mero auxílio-
doença, se não tiver preenchido a carência mínima prévia.

Claro, alguns dirão que os militares sequer são "servidores", não se podendo
comparar militar com segurado do RGPS.

Então, observe-se os termos do artigo 186, I e parágrafo primeiro, da Lei 8112/90,
verbis: 

 "  Art. 186.  O servidor será aposentado:                (Vide art. 40 da Constituição)

        I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

        II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
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        III - voluntariamente:

        a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se
mulher, com proventos integrais;

        b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

        c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

        d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

        § 1o  Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina
especializada.

        § 2o  Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou
perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que
trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.

        § 3o  Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica
oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o
desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o
disposto no art. 24.               (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)"

Ora, o rol das doenças graves, que permitem a aposentadoria por invalidez do
servidor público, são treze - supera o rol militar apenas pela inclusão da AIDS, posteriormente
incluído naquela -, mas, da mesma forma que ocorre na Lei 6880/80, há uma cláusula geral,
com base nas conclusões da "Medicina Especializada"...

Assim, tanto no regime da Previdência Militar - que alguns agora até afirmam não
possuir mais natureza previdenciária, o que é verdadeiramente hilariante -, quanto no RPPS, o
rol de doenças graves, para fins de concessão de aposentadoria integral, por conta de
incapacidade permanente - o que equivale à reforma por incapacidade total e definitiva e à
aposentadoria por invalidez -, há um rol evidentemente exemplificativo.

Por outro lado, o segurado do RGPS, está sujeito a uma interpretação literal
perversa, antiisonômica e excludente. 

Porém, ensina a Hermenèutica que alguma interpretação que leve a uma
conclusão absurda, deve ser descartada, caso haja alguma outra modalidade interpretativa, que
conduza a um resultado mais lógico e coerente.
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Entende esta Relatoria que a interpretação mais consentânea com o sistema legal,
visto como um todo, é a que considera o rol do artigo 151, II, da Lei 8213/91, tão
exemplificativo quanto aquele do artigo 108, V, da Lei 6880/80, e do artigo 186, I e
parágrafo primeiro, da Lei 8112/90.

Sem embargo, não haveria um discrímen válido, para justificar o fato do rol do
RGPS ser taxativo, enquanto o mesmo rol, para a mesma finalidade, para os servidores públicos
civis e para os militares, ser meramente exemplificativo, com as redações tão próximas, a ponto
de serem utilizados os mesmos termos, repetidamente.

Talvez, por isso, esta turma nacional tenha entendido, sempre que enfrentou o
mérito da questão, que o rol da Lei 8213/91 também seria meramente exemplificativo, apesar
do legislador previdenciário ter omitido, provavelmente, por esquecimento, da ressalva quanto
à cláusula residual, por conta das conclusões da "Medicina Especializada".

Como o Código de Processo Civil de 2015 impõe a obrigatoriedade da
estabilização jurisprudencial, entende esta Relatoria que o entendimento dos dois votos-vistas,
que antecederam o presente, data venia, equivocam-se, quanto à natureza do rol, sendo ele
meramente exemplificativo.

Porém, isso não pode levar à conclusão que a douta Relatora originária levou,
como se verá.

II - DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EM COMUM, ENTRE A GRAVIDEZ DE
ALTO RISCO E AS DOENÇAS EXPRESSAMENTE ELENCADAS NO ROL

Ora, muito embora se entenda que o rol do artigo 151, II, da Lei 8213/90 não seja
taxativo, comportando interpretação analógica, que perrmita a inclusão de outras doenças, não
expressamente enumeradas, é preciso que tal operação esteja lastreada em alguns critérios.

Caso contrário, o entendimento de que o referido rol seria meramente
exemplificativo levaria um exagero, que viria a destruir a exigência de carência mínima prévia,
importando na destruição do próprio sistema previdenciário, poela impossibilidade de sua
manutenção.

Um critério muito bom, já fornecido pela própria lei, é o literal, porque o artigo
26, II, da Lei 8213/91 diz o que deve ser levado em consideração, para que a doença faça parte
do mencionado rol: "estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe
confira especificidade e gravidade"

Ora, a gravidez, só para começar, não é uma doença. É um estado.

Se a ação falasse em hipertensão, falasse em eclâmpsia, gravidez tubária, ou seja,
alguma patologia que houvesse conduzido ou pudesse levar o estado de gravidez a um resultado
ruim, a um prognóstivo desfavorável, aí sim, se poderia discutir.

Mas, os termos da ação são excessivamente abertos.
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O termo "gravidez de alto risco", por si só, dada a sua abertura semântica,
subjetividade, bem como, por referir a um estado, não às patologias, que podem trazer os
resultados graves para a saúde do feto e da mãe, portanto, em uma primeira análise, jamais
poderia ser tratado de forma equivalente a uma neoplasia maligna ou a uma alienação mental,
por exemplo.

Além disso, a gravidez, por si só, não pode levar a estigma, mutilação, ou
deficiência.

Da mesma forma, quanto à deformação, à exceção da já esperada em tal estado,
de natureza transitória.

Por fim, resta o termo "gravidade".

É assente uma mulher com cinquenta anos de idade, por exemplo e por definição,
terá de receber um acompanhamento especial, ao longo de sua gestação, porque,
independentemente de seu estado físico, porque há riscos envolvidos. Muito maiores que
aqueles relacionados ao parto de uma mulher na casa dos vinte anos, que também não tenha
problemas prévios de saúde.

Pode ser que se considere tratar-se de uma gravidez de alto risco, se já tiver
hipertensão, por exemplo. Ou essa hipertensão pode surgir, inesperadamente, ao longo da
gestação. Há o risco de eclâmpsia.

Porém, tomando-se todos os cuidados, com uma gestação bem acompanhada e
havendo uma equipe médica pronta para realizar uma cesariana, no momento adequado,
poupando mãe e filho de sofrimentos desnecessários, em existindo uma incubadora à
disposição, pode ser que nada ocorra.

Ou seja, a gravidez, mesmo a de alto risco, na realidade, não é uma "doença
grave", muito menos, "estigmatizante, mutiladora, deformante", podendo chegar a bom termo,
nas condições adequadas.

Em outras palavras, o que há é um "risco de consequências graves", algo muito
diferentes de "doença grave", ou seja, uma condição patológica, que por si só, já embute a idéia
de consequências graves para o seu portador, pelo mero fato de portá-la, ainda que haja cura ou
possibilidade de tratamento.

Logo, não há como, através de interpretação isonômica, colocar a gravidez de alto
risco no mesmo patamar das doenças listadas, automaticamente.

É exatamente o que se discute no caso concreto, em tese.

Hipoteticamente falando, a gravidez de alto risco, sempre que ocorrer, terá de ser
automaticamente equiparada, para fins de dispensa de carência, às demais doenças de lista do
artigo 151, II, da Lei 8213/91?

A resposta é não, seja por não atender aos critérios do legislador, contidos no
artigo 26, II, do mesmo diploma, seja porque a situação fática não é automaticamente
comparável com a situação fática das demais doenças referidas no rol em questão. Não se pode
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igualar situações inteiramente diversas e dizer que isso é isonomia.

De igual modo, convém ir até a finalidade da norma. Para que serve a dispensa de
carência mínima prévia?

O segurado, por exemplo, é surpreendido por um câncer agressivo, antes de
completada a carência mínima.

Em primeiro lugar, evidencia-se um elemento de imprevisibilidade.

Ninguém planeja um câncer. 

Ao revés, ainda que possam existir surpresas, quando se está em idade
reprodutiva, a gravidez é um resultado possível e provável.

Por outro lado, a probabilidade de ocorrência de um câncer agressivo, além de
muito menor, está relacionada a certos fatores, como hereditariedade ou exposição a
determinados elementos nocivos. 

Assim, quanto à previsibilidade, não há como estabelecer uma comparação séria
entre a gravidez e as doenças listadas no rol.

Logo, o segurado surpreendido por uma doença grave e imprevista, até mesmo,
para que o seu tratamento seja viabilizado, sendo impossível para ele trabalhar, com tal grau de
incapacitação, merece, segundo a escolha feita pelo legislador, uma renda substitutiva ao
salário, que é o benefício por incapacidade.

No caso da gravidez de alto risco, há trabalhos que podem ser feitos e outros, que
não.

A "gravidade" varia caso a caso, comportando prova pericial, para se estabelecer
o que é possível fazer, qual a natureza da incapacidade, qual a sua extensão.

Uma neoplasia maligna, bem ao contrário, por si só, já contém o germe da
incapacitação total e permanente, em regra. 

Assim, ainda que se admita uma análise no caso concreto, como faz o primeiro
voto-vista, até mesmo, para se conceder a dispensa da carência mínima prévia, não há como se
afirmar, diante de um conceito tão juridicamente indeterminado, que a gravidez de alto risco
será sempre equiparável, por interpretação isonômica, às doenças graves do rol do artigo 151,
II, da Lei 8213/91.

Assim, voto por conhecer e apenas parcialmente prover o incidente de
uniformização nacional, para anular o acórdão da turma recursal e determinar a sua adequação à
seguinte tese, ora fixada: "1. o rol do artigo 151, II, da Lei 8213/91 é meramente
exemplificativo; 2. a gravidez de alto risco não pode ser equiparada, automaticamente, às
doenças graves relacionadas no mencionado dispostivo, para fins de dispensa de carência
mínima prévia."
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5004376-
97.2017.4.04.7113/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOICE TAIS DE SOUZA

VOTO DIVERGENTE

Inicialmente, peço vênia à MM Juíza Federal Relatoria, Dra. ISADORA
SEGALLA AFANASIEFF, para dela divergir quanto à natureza do rol de doenças que
dispensam a carência, acompanhando, nesse ponto, a divergência aberta pelo MM Juiz
Federal IVANIR CESAR IRENO JUNIOR.

De fato, não é possível considerar como exemplificativa a relação do art. 151 da
Lei 8.213/91. O Judiciário não tem capacidade instucional, nem parâmetros seguros, para
ampliar o rol de doenças que dispensam a carência. A consequência prática será a insegurança
jurídica, em razão de um elevado grau de subjetividade. Assim, considero não haver espaço
para flexibilizar a lista do art. 151.

Acredito que a taxatividade refere-se inclusive aos casos de gestão de alto risco,
motivo pelo qual, em que pese o brilhantismo do voto que inaugurou a divergência, não estou
convencido da possibilidade de se afirmar que o rol é taxativo, mas aplicar o art. 151 c/c art. 26,
II da Lei 8.213/91 a uma condição de saúde nele não elencada.

Essa conclusão não afasta a possibilidade de, por motivo distinto, haver a dispensa
da carência em algumas hipótese de auxílio-doença decorrente de problemas na gestação. 

Como fundamentado de modo profundo, técnico e irrepreensível no voto
divergente do MM Juiz Federal Ivanir César Ireno Junior, existe um  "arcabouço
constitucional e legal de proteção especial à maternidade e, à gestante e à infância" que
autorizam um tratamento diferenciado. 

Entretanto, peço vênia para divergir em relação ao fundamento e à solução
decorrente desse tratamento especial para a situação de incapacidade decorrente da necessidade
de preservação da gestação.

Como afirmando anteriormente, não estou convencido de que haja autorização
para flexibilizar a lista do art. 151 da Lei 8.213/91. Mas o fato é que uma interpretação literal
dos dispositivos normativos sobre a carência conduz a uma situação que ofende a
proporcionalidade, bem como a clásula constitucional de especial proteção da gestação.

Isso porque, na forma do art. 201, II da CF (II - proteção à maternidade,
especialmente à gestante) a proteção à gestante não pode ser menor que a proteção à
maternidade.
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Desse modo, se há casos em que a maternidade é tutelada independemente de
carência (Lei 8.213/91, art. 26, VI), os benefícios necessários à proteção da gestação também
devem ser concedidos sem a exigência de um número mínimo de contribuições. 

Em outras palavras, as hipóteses de dispensa da carência para o salário-
maternidade, também autorizam a concessão de auxílio-doença independentemente de carência
em razão de problemas na gestação.

Desse modo, pedindo máxima vênia, divirjo parcialmente da Relatora e da
divergência inaugural, propondo a seguinte tese: 

I - O rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151, da Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo
contemplar outras hipóteses de dispensa de carencia;

II -  As hipóteses de dispensa da carência para o salário-maternidade aplicam-se ao benefício
por incapacidade temporátia decorrente de gestação de alto risco.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido
de uniformização, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que proceda a novo
julgamento, com a aplicação da seguinte tese: " I - O rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151, da
Lei nº 8.213/91, é taxativo, não podendo contemplar outras hipóteses de dispensa de carencia;
II -  As hipóteses de dispensa da carência para o salário-maternidade aplicam-se ao benefício
por incapacidade temporátia decorrente de gestação de alto risco".

 

Documento eletrônico assinado por FÁBIO SOUZA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de
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