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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0211995-
08.2017.4.02.5151/RJ 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA 

REQUERENTE: ANA LUIZA MOURA VELOSO 
ADVOGADO: MARCELO MOURA DA ROCHA VELOSO (OAB RJ114613) 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TEMA 272 DA TNU. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OS 
EMBARGOS MANEJADOS PELA PARTE AUTORA, ALÉM DE 
DIVORCIADOS DA REALIDADE, PRETENDEM O REEXAME DA 
MATÉRIA DE FATO PARA SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE A 
LIDE. JÁ OS EMBARGOS DO INSS TÊM COMO OBJETIVO 
EXPLORAR AS REPERCUSSÕES DO TEMA E JÁ DEIXAR 
DELIMITADAS AS SOLUÇÕES PERTINENTES. NO ENTANTO, NA 
VIA ESTREITA DOS EMBARGOS, NÃO CABE SOLUCIONAR 
EVENTUAIS DESDOBRAMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO 
DOS DEBATES PRÉVIOS. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS 
REJEITADOS. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer e 
rejeitar os embargos de declaração da parte autora e do INSS, nos termos do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 05 de maio de 2022. 

GUSTAVO MELO BARBOSA 

Juiz Federal 

- relator para o acórdão – 
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RELATÓRIO 

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração manejados 
pela parte autora (Evento 69) e pelo INSS (Evento 70) em desfavor do acórdão 
em anexo (Evento 57 – ACOR1 e Evento 53 – VOTOVISTA1), que fixou a tese 
de que “A circunstância de a recuperação da capacidade depender de 
intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de 
aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), 
sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação profissional, 
consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação 
inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico” (Tema 272 dos 
Representativos de Controvérsia da TNU), dando ainda parcial provimento ao 
incidente proposto pela parte autora e determinando a devolução dos autos à 
origem para adequação. 

Os embargos foram anexados tempestivamente. 

A parte autora, preliminarmente, alega que a TNU concedeu 
à promovente a aposentadoria por incapacidade permanente pleiteada, em acórdão 
proferido em 24/08/2020, motivo pelo qual pede a manutenção da sentença 
proferida em 1º grau de jurisdição com expedição da certidão de trânsito em 
julgado. Em função disto, também pleiteia o desentranhamento de todas as peças 
apresentadas pelo INSS desde então. 



Em seguida, ela sustenta a existência de erro material e omissão no 
julgado, fazendo considerações a respeito da prova, em especial os laudos médicos 
periciais realizados, para pleitear a imediata concessão de benefício por 
incapacidade. 

Já o INSS assevera que há contradição no julgado, sob o argumento 
de que as razões poderiam levar à compreensão de que a concessão da 
aposentadoria por incapacidade permanente poderia ser deferida mesmo quando 
houvesse tratamento alternativo ao procedimento cirúrgico. 

Também pontua uma suposta omissão quando o voto não contempla 
a possibilidade do segurado se retratar e, posteriormente, se submeter à cirurgia. 

É o breve relatório. Passo a decidir. 

VOTO 

Os embargos de declaração são recurso de objeto restrito, que tem 
como missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição dentro das razões 
do julgado (art. 1.022, I, do NCPC), requerer pronunciamento a respeito de 
ponto/pedido omitido na decisão e sobre o qual deveria pronunciar-se o 
julgador (art. 1.022, II, do NCPC) e, ainda, para correção de erros materiais (art. 
1.022, II, do NCPC e art. 48, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995). 

Não servem os embargos de declaração, portanto, para reabertura da 
discussão daquilo que já restou julgado, apontando entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais contrários às razões de decidir guerreadas. 

Não é possível utilizar os embargos de declaração para corrigir má-
valoração da prova constante dos autos. Isso porque tal falha constitui verdadeiro 
erro de julgamento, e os embargos não se prestam a revisar o mérito da decisão, 
até mesmo por conta da vedação expressa no art. 494 do NCPC. 

Também não é possível a utilização dos embargos para lançar novos 
argumentos que poderiam ter sido lançados em momentos anteriores, por mais 
pertinentes e razoáveis que sejam. 

Pois bem, esclarecidas as premissas necessárias ao conhecimento 
dos embargos de declaração, vamos ao caso concreto. 

Basta uma breve leitura da peça recursal manejada pela parte 
autora para constatar que ela está completamente dissociada da realidade. 

Em primeiro lugar, não é verdade que a TNU teria dado provimento 
ao seu incidente na sessão de 24/08/2020 (na realidade, a sessão foi em 
21/08/2020). 



Conforme se verifica da decisão proferida naquela sessão, seu 
processo foi, simplesmente, escolhido como causa piloto do Tema 272. Por isso, 
era natural que o INSS manejasse memoriais até o julgamento definitivo, não 
sendo o caso determinar seu desentranhamento. 

Em segundo lugar, partindo desse equivocado pressuposto, defende 
a implantação do benefício, o que, obviamente, é incabível, considerando que a 
TNU não pode se debruçar sobre a prova para verificar se a situação da embargante 
se adéqua à tese aprovada. 

Isso será feito pela Turma de origem por ocasião do juízo de 
adequação. 

Portanto, rejeito os embargos da parte autora. 

No que tange aos embargos do INSS, também não merecem melhor 
sorte. 

Ao argumentar a respeito de uma suposta contradição no julgado, na 
realidade pretende um ajuste no texto da tese que, no seu entender, poderá evitar 
que o Tema 272 seja aplicado em hipóteses em que a cirurgia seja apenas uma das 
alternativas terapêuticas. 

Com a devida vênia, tentar prever os cenários em que o sentido do 
Tema 272 possa ser deturpado é tarefa que não cabe a uma integração em 
embargos de declaração, salvo se as razões do julgamento realmente tivessem 
alguma contradição que pudesse dificultar sua compreensão. 

Ora, o caso concreto foi analisado sob a ótica de que o único 
tratamento possível era o cirúrgico. O voto proferido também deixou muito claro 
que é a recusa ao tratamento cirúrgico que torna uma incapacidade clinicamente 
definida como temporária em permanente. 

Em outros casos, cada um com suas peculiaridades, cabe às 
instâncias ordinárias construir a jurisprudência que melhor atenda à tese fixada 
pela Turma Nacional de Uniformização – TNU. 

A respeito da omissão, o INSS desenvolve o argumento de que o 
julgado também já deveria consignar as consequências para o segurado que se 
retratar e realizar o procedimento cirúrgico. 

Ora, em momento algum o julgamento embargado limitou ou vedou 
o INSS de realizar as perícias de revisão, que devem ser sim continuadas para 
averiguar a recuperação da capacidade laborativa dos titulares de benefícios por 
incapacidade permanente. 



No entanto, não é possível imputar ao julgado qualquer omissão, 
ante qualquer ausência desta provocação em peças processuais anteriores e 
porque, ao final, não era a questão debatida no caso concreto. 

Por todo o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de 
declaração da parte autora e do INSS. 

 

GUSTAVO MELO BARBOSA 

Juiz Federal 

- relator para o acórdão – 

 


