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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
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RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA 

REQUERENTE: RONALDO TERTULIANO DA SILVA 
ADVOGADO: LUCAS WOICIECHOVSKI DOMINGOS (OAB SC039506) 
ADVOGADO: LEONARDO WOICIECHOVSKI DOMINGOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

EMENTA 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 
CONTRADIÇÃO. TEMA 275 DA TNU. 
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À 
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA 
TESE. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO 
ENTENDIMENTO DA TNU A RESPEITO DA 
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 350 DA 
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS, 
MAS REJEITADOS. 

ACÓRDÃO 

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

Brasília, 26 de agosto de 2021. 

 

GUSTAVO MELO BARBOSA 

Juiz Relator 
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RELATÓRIO 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Evento 60) 
manejados pelo INSS em desfavor do acórdão em anexo (Evento 51 – ACOR2 e 
VOTOVISTA1), que tratou de Tema 275 da TNU e fixou a seguinte tese: 

O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, 
concedido judicialmente, deve ser:  

I. a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria 
por incapacidade permanente), independentemente de 
requerimento específico, se nesta data já estiver presente a 
necessidade da assistência permanente de outra pessoa;  

II. a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria 
por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 
8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual 
o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao 
adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da 
assistência permanente de outra pessoa;  

III. a data do requerimento administrativo específico do adicional, 
se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência 
permanente de outra pessoa; 

IV. a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais 
anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da 
assistência permanente de outra pessoa;  

V. a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos 
probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data 



de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa 
em momento anterior. 

  

Os embargos foram anexados tempestivamente e sustentam que 
houve omissão a respeito da prescrição quinquenal na redação da tese e que os 
itens IV e V afrontam o Tema 350 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal 
Federal (RE 631.240 – requerimento administrativo prévio). 

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 (inicial, 
contestação, recurso inominado e contrarrazões), por mais pertinentes e razoáveis 
que sejam. 

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

No que tange ao primeiro ponto, não vislumbro qualquer omissão, 
pois a incidência (ou não) da prescrição não era objeto da controvérsia. 

Ademais, na elaboração de uma tese, sua redação deve ser a mais 
objetiva possível, evitando, até mesmo, dizer o óbvio. E neste sentido, concordo 
com o embargante quando assevera que “é óbvia a incidência da prescrição 
quinquenal”. 



Todavia, há de se admitir que alguma celeuma pode haver quando se 
tratar daqueles que “por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos” ou “que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade”, excluídos do rol dos 
absolutamente incapazes pela Lei n.º 13.146/2015. 

Já o segundo ponto, como o próprio embargante admite, tem como 
objetivo o prequestionamento da matéria constitucional. 

Ocorre que o voto embargado tratou da necessidade de requerimento 
administrativo prévio, inclusive fazendo menção expressa ao RE 631.240 (Tema 
350 da Repercussão Geral do STF). 

Ao impugnar, especificamente, os itens IV e V da tese, com todas as 
vênias, o embargante está confundindo os momentos de análise do interesse de 
agir com o de análise da prova, ou seja, o mérito da pretensão. 

Se a causa de pedir revolve na manutenção de um estado de grande 
incapacidade desde um indeferimento administrativo (DER) ou desde um 
cancelamento administrativo (DCB), temos tanto o requerimento administrativo 
prévio como o interesse de agir devidamente comprovado. 

Essa fase da cognição, portanto, fica ultrapassada. 

Agora, se no curso da instrução a prova não consegue retroagir o 
termo inicial da grande incapacidade à Data de Entrada do Requerimento – DER 
ou à Data do Cancelamento do Benefício – DCB, essa questão é equacionada na 
solução de mérito, segundo os itens impugnados. 

Em sua peça de embargos, o INSS traz um exemplo extremo, no qual 
5 anos depois da incapacidade permanente para o trabalho (decorrente de 
lombalgia grave), em razão de outra doença completamente distinta (AVC 
extenso), surge a necessidade de assistência permanente de terceiros. Nessa 
hipótese, indaga a autarquia previdenciária se haveria ou não a necessidade de um 
novo e específico requerimento administrativo? 

Naturalmente, as instâncias ordinárias vão se debruçar sobre os casos 
concretos e analisar eventual “distinguish” para aplicar ou não a tese firmada no 
Tema 275. Sendo assim, não é o caso de alterar sua redação. 

Por todo o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de 
declaração. 

 

GUSTAVO MELO BARBOSA 

Juiz Relator 


