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VOTO-EMENTA 
 
 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DII FIXADA NA 
PERÍCIA EM DATA POSTERIOR À DER, PORÉM ANTERIOR À DATA DO 
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EM CASOS COMO ESTE, A DII DEVE SER 
FIXADA JUDICIALMENTE NA DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DESTE 
COLEGIADO. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
1. Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo 

a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, alterando a sentença, entendeu 

que o benefício de auxílio-doença é devido desde a DII fixada no laudo pericial, não desde 

a data do ajuizamento. No caso, entendeu-se que, como a DII era posterior à DER, porém 

anterior à data do ajuizamento, a DIB deveria com ela coincidir. 

2. O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após 

examinar os documentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos: “A 

perícia judicial (evento 18) realizada por médica especialista em fisiatria bem como 

medicina do trabalho, apontou que a postulante é portadora de transtornos especificados 

de discos intervertebrais (CID M51.8), desde aproximadamente 2009-2010, estando 

incapacitado para o labor desde aproximadamente abril de 2011, ou seja, data posterior a 

DER - 04/01/2011. Em casos como o em tela, a jurisprudência permite a concessão do 

amparo desde a data de início de incapacidade fixada pelo perito, conforme precedentes: 

[...] Desta forma, o benefício é devido desde a data de início da incapacidade, nos termos 

do artigo 60 da Lei 8213/91.” 

3. O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender 

que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da TNU: “Ante o 

exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido para uniformizar o 

entendimento de que “quando a perícia e o acórdão recorrido concluíram que a 

incapacidade iniciou após o requerimento administrativo e antes do ajuizamento da ação, 

o termo inicial da condenação ou data de início da aposentadoria por invalidez (DIB) deve 

corresponder à data do ajuizamento da ação”. (PEDILEF n.º 200663060104838, relatora 

a Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, julgado no dia 18/12/2008.  

4. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando “houver 

divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas 

Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput). Caberá à TNU o exame de pedido de 

uniformização que envolva “divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões 

ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ” (art. 

14, § 4º). 
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5. No caso, o incidente comporta conhecimento. Do cotejo entre o acórdão recorrido 

e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência de entendimento 

quanto ao direito material posto em análise nos autos. 

6. Este colegiado já firmou sua jurisprudência no sentido de que, em casos como 

este, o benefício é devido desde a citação: “A respeito da matéria debatida, esta TNU já 

decidiu que, se a data da incapacidade é posterior ao requerimento 

administrativo/cessação do benefício e anterior ao ajuizamento da ação, deve ser fixada 

como DIB a data da citação do INSS, consoante, dentre vários no mesmo sentido, 

precedente a seguir transcrito, plenamente aplicável à hipótese ora analisada [...].” 

(PEDILEF n.º 0502822-61.2014.4.05.8107, relatora o Juíza Federal Maria Lúcia Gomes 

De Souza, julgado no dia 22/06/2017). 

7. Pedido de uniformização conhecido e provido em parte, para determinar o 

retorno dos autos à Turma Recursal de origem para aplicação da diretriz ora fixada. 

 

ACÓRDÃO 
 

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência DAR PROVIMENTO 
AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO, nos termos do voto-ementa do relator. 

 

Brasília/DF, 22 de junho de 2017. 

 
Bianor Arruda Bezerra Neto 

Juiz Federal Relator 

 

 


