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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
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REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS 

 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS em face de Acórdão 

proferido pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, que, reformando a Sentença de 

Primeiro Grau, julgou procedente pedido de concessão de auxílio doença a partir da data 

do requerimento administrativo. 

2. Eis os fundamentos do decisum recorrido, in verbis: 

“(...) Segundo o Laudo Pericial, o autor é portador de “espondilopatia 

lombar e protusões discais” (CIDM51.1 e M 48), patologias que geram 

incapacidade total e temporária para o exercício de atividades laborativas, 

cujo início foi fixado pelo perito em08/06/2016(DII), data da realização 

da perícia. O perito esclareceu que o autor “queixa-se de dor na coluna 

lombar desde 2001” e que “Atualmente permanece com sintomatologia 

dolorosa na coluna lombar que irradia para membros inferiores, o que 

corresponde às alterações encontradas do exame de imagem.Vem sendo 

acompanhado por especialista em coluna que indica tratamento cirúrgico”. 

Cumpre destacar que esta Turma Recursal possui o entendimento que os 

atestados médicos apresentados unilateralmente pela parte fazem prova da 

sua incapacidade 

Com relação à data de início da incapacidade, é possível observar que o 

autor encontra-se acometido de doença crônica que, como tal, piora com 

o decorrer do tempo. O conjunto probatório apresentado nos autos permite 

concluir que o benefício é devido desde a DER, haja vista a apresentação 

de atestado médico datado de 21/03/2014(anexo 2), além de outros exames 

que comprovam o agravamento da doença. 

Inclusive, consta no atestado médico contido as fls. 9 do anexo 2 a mesma 

descrição feita pelo perito judicial, tendo atestado a médica que “o 

paciente supracitado é acompanhado nesta unidade de saúde desde 2012 

com HAS, DM, nefrolitíase crônica e osteartrose da coluna vertebral. Faz 
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uso de(...) e de antiinflamatórios intermitente, devido a crises álgicas em 

região lombar com irradiação para membros inferiores(...)”. 

Não se pode olvidar que na avaliação da prova, não está o Juiz adstrito a 

padrões de validade pré-estabelecidos, haja vista que há muito foi 

superado o período da chamada prova tarifada, vigorando o sistema da 

persuasão racional. 

Ademais, na prova produzida em audiência (anexos 32 a 34), o autor 

afirmou que não trabalhou mais após o término do seu último benefício, 

sobrevivendo com ajuda de amigos e familiares. Também disse que não 

tem condições de trabalhar no momento por conta de seu quadro de saúde. 

Por sua vez, a testemunha afirmou que o autor “está parado” desde o 

último benefício e que vive com ajuda de familiares. 

Desta forma, peço vênia para afastar parcialmente as conclusões do laudo 

pericial a fim de considerar a data de início da incapacidade em 

04/11/2014(DER).” 

3. Defende o INSS, no entanto, que o Acórdão recorrido diverge da jurisprudência 

dominante da TNU (PEDILEF 200934007005809) no sentido de que deve prevalecer o 

laudo do perito judicial no tocante à fixação da data de seu início. 

4. Para ilustrar a divergência cita o seguinte paradigma: 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 

DIVERGÊNCIA ENTRELAUDOPERICIAL E ATESTADOS 

MÉDICOS. DESVINCULAÇÃO DO JUIZ EM RELAÇÃO 

AOLAUDOPERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS MEIOS DE 

PROVA. 

1. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho. 

O acórdão recorrido, invocando o art. 436 do CPC, chegou a conclusão 

diversa com base em exames, atestados e relatórios produzidos na rede 

pública de saúde. Dessa forma, reconheceu direito ao restabelecimento de 

auxílio-doença. (...) 4. O INSS arguiu divergência com acórdão paradigma 

da 1ª Turma Recursal de Minas Gerais, segundo o qual os Laudos e 

exames médicos particulares não têm força para afastar a conclusão da 

perícia, porque produzidos unilateralmente pela parte interessada. 

Divergência jurisprudencial configurada. Pedido de uniformização 

admitido nesta parte. 5.Laudos e atestados médicos obtidos 

unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de 

assistente técnico, de forma que, em regra, não devem prevalecer 
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sobre a conclusão divergente de laudo Pericial judicial,elaborado sob 

o crivo do contraditório por médico presumivelmente imparcial. Não 

obstante, com base no princípio do livre convencimento motivado, na 

ausência de hierarquia entre os meios de prova e na expressa 

autorização legal para se desvincular do laudo pericial (art. 436 do 

CPC), pode o julgador, desde que fundamentadamente, priorizar a 

conclusão do documento técnico unilateral em detrimento do laudo 

pericial. O item 4 da ementa do acórdão recorrido concatenou motivação 

satisfatória para afastar a conclusão do laudo pericial. 6. A TNU já 

decidiu que “tanto para a verificação da existência do direito ao 

benefício por incapacidade quanto para a apreciação do tempo a 

partir do qual tal direito deve ser exercido (DIB), o julgador não está 

adstrito às informações do laudo pericial. Existentes outras provas 

nos autos diretamente relacionadas ao direito postulado (caso de 

atestados médicos, formulários de internações, comprovantes de 

licenças, exames realizados anteriormente pelo próprio órgão 

previdenciário, dentre outros), estas devem ser apreciadas e 

valoradas, podendo causar impressão suficiente no julgador de modo 

a resultar em convicção, parcial ou integralmente, divergente do 

exposto pelo médico perito” (Pedido nº 2007.63.06.007601-0, Relator 

Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 08/01/2010). 7. 

Incidente parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. 

5. Inicialmente o pedido de uniformização fora inadmitido pela Presidência da Turma 

Recursal de origem. No entanto, após a interposição de Agravo, o recurso foi admitido 

pela Presidência desta TNU. 

VOTO 

6. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, “caberá pedido de uniformização 

de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questão de 

direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”, sendo que “o 

pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da proferida em 

contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada por Turma de 

Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a presidência do 

Coordenador da Justiça Federal”. 

7. In casu, não vislumbro a demonstração da necessária divergência jurisprudencial em 

torno de questão de direito material, a ensejar o conhecimento do presente incidente. 

8. Com efeito, verifica-se que o Acórdão combatido e o precedente desta TNU não 

divergem quanto à tese adotada. Isto porque, ambos os julgados partem da premissa 

que “tanto para a verificação da existência do direito ao benefício por incapacidade 

quanto para a apreciação do tempo a partir do qual tal direito deve ser exercido (DIB), 
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o julgador não está adstrito às informações do laudo pericial. Existentes outras provas 

nos autos diretamente relacionadas ao direito postulado (caso de atestados médicos, 

formulários de internações, comprovantes de licenças, exames realizados anteriormente 

pelo próprio órgão previdenciário, dentre outros), estas devem ser apreciadas e 

valoradas, podendo causar impressão suficiente no julgador de modo a resultar em 

convicção, parcial ou integralmente, divergente do exposto pelo médico perito”. 

9. Releva pontuar que a Turma Recursal de origem concatenou motivação satisfatória 

para afastar a conclusão do laudo pericial. 

10. Neste panorama, imperiosa é a incidência do art. 15, I, do RITNU (Resolução n.º 

345/2015), bem assim da Questão de Ordem nº 22, desta Turma Nacional, que dispõem, 

respectivamente: 

“Art. 15 - O pedido de uniformização será inadmitido quando não 

preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente 

se: 

I - não demonstrada existência de dissídio jurisprudencial, com cotejo 

analítico dos julgados, e a identificação do processo em que proferido o 

acórdão paradigma; (...)” 

"É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão 

monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e 

jurídica com o acórdão paradigma". 

11. Na verdade, ainda que se cogitasse uma possível divergência jurisprudencial - o que 

se admite apenas à guisa de obiter dictum - imperioso reconhecer que a análise do 

inconformismo da parte autora implicaria, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, medida esta que é expressamente vedada pelo enunciado da 

Súmula nº 42 desta TNU, que assim dispõe: 

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de 

matéria de fato”. 

12. Posto isso, voto por NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 

NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. 
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Fortaleza, 22 de novembro de 2017. 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 

Juíza Federal 


