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RELATÓRIO 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS apontando 
omissão e contradição no julgamento que negou provimento ao incidente de 
uniformização nacional interposto pela autarquia. 

Aduz o INSS que no acórdão embargado esta Turma Nacional não 
se manifestou quanto aos arts. 28, §§ 2º e 9º, da Lei n. 8.212/03, ocorrendo, 
portanto, no ponto, omissão, bem como não esclareceu a contradição com os arts. 
195, §5º, 201, caput, e §1º, da CF "ao concluir pela existência de prévia fonte de 
custeio, quando irremediavelmente não há". 

Desse modo, requer seja acolhido os presentes embargos de 
declaração para sanar as omissões e contradições apontadas. 

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões. 

Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. 

VOTO 

Os embargos devem ser conhecidos para, no mérito, ser negado 
provimento. 

O recurso em espécie, na realidade, demonstra apenas 
inconformismo, o que não se mostra viável em sede de embargos de declaração, 
que tem como finalidade apenas integrar a decisão e não a substituição do julgado. 

No caso, quanto aos arts. 28, §§ 2º e 9º, da Lei n. 8.212/03, 
diferentemente do que alegado pelo INSS, tais dispositivos não foram invocados 
no pedido de uniformização. 



Saliente-se que a Questão de Ordem n. 36 da TNU dispõe: "A 
interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento faz-se 
necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada a despeito de 
previamente suscitada" (grifei). 

Logo, no tocante aos arts. 28, §§ 2º e 9º, da Lei n. 8.212/03, não há 
que se falar em omissão do julgado. 

Quanto ao art. 195, §5º da Constituição Federal (fonte de custeio), 
houve expressa menção no acórdão embargado sobre a questão. Confira-se trecho 
do referido acórdão: 

Qual seria a diferença entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença 
acidentário para efeitos de tempo permanente de trabalho especial? Ambos 
decorrem de um evento indesejado, caso contrário, estar-se-ía diante de uma 
fraude. No que concerne à fonte de custeio, nada os diferencia. Não houvesse 
para um, não haveria para o outro também. Mas já se disse que as empresas 
recolhem contribuição social com alíquota diferenciada justamente para atender 
este tipo de despesa. Há, ademais, uma tendência dogmática e jurisprudencial de 
equiparação entre as duas espécies, o que fica mais evidente no nível da relação 
dos auxílios doença com a aposentadoria especial. Qual seria o elemento de 
discríminen, o que autorizaria um tratamento diferenciado entre auxílio-doença 
previdenciário e auxílio-doença acidentário? A lei não exige correspondência 
entre o auxílio-doença acidentário e os agentes nocivos presentes no ambiente 
de trabalho. Em ambos os casos, os segurados fica(ra)m afastados dos agentes 
nocivos. Assim, das duas uma, ou nenhum afastamento decorrente de gozo de 
beneficio por incapacidade deve ser considerado como tempo de trabalho 
especial, ou  os dois, auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença 
acidentário, devem ser considerados, sob pena de se consubstanciar rematada 
violação ao princípio isonômico na medida em que se dedica tratamento 
diferenciado a realidades idênticas. 

(...) 

Considerando que o próprio artigo 57, § 6º, da LBPS/91 assegura a fonte de 
custeio da aposentadoria especial prevista no artigo 22, inciso II, da Lei nº 
8.212/91, a qual não prevê qualquer modificação no recolhimento das 
contribuições previdenciárias durante o período de gozo de auxílio-doença 
previdenciário (não acidentário ou sem relação com a atividade laboral 
especial), resta estabelecido o paradoxo de existir uma fonte de custeio 
inalterada e uma omissão na proteção previdenciária devida ao segurado 
sistematicamente exposto a agentes nocivos. 

Negar ao segurado a possibilidade de cômputo de tempo de serviço de forma 
diferenciada, tão somente em razão da natureza do afastamento de suas 
atividades laborais, configura afronta ao princípio da contrapartida, conforme 
já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM REGIME DE 
CARÁTER EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO 
EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, ART. 195, § 5º). CONTRIBUIÇÃO DE 
SEGURIDADE SOCIAL SOBRE PENSÕES E PROVENTOS: AUSÊNCIA 
DE CAUSA SUFICIENTE. - Sem causa suficiente, não se justifica a 
instituição (ou a majoração) da contribuição de seguridade social, pois, 
no regime de previdência de caráter contributivo, deve haver, 
necessariamente, correlação entre custo e benefício. A existência de estrita 
vinculação causal entre contribuição e benefício põe em evidência a 
correção da fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem 
benefício, nem benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do STF. 
(ADI-MC nº 2.010, Tribunal Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJU 
12/04/2002, julgado em 30/09/1999). 

Destarte, no ponto, também não há que se falar em omissão do 
julgado. 

Por fim, resta afastada também a alegação de contradição no julgado, 
relativamente aos arts. 195, §5º, 201, caput, e §1º, da CF, pois todo o fundamento 
do acórdão foi no sentido de justificar a não ocorrência de afronta aos referidos 
dispositivos constitucionais. 

De mais a mais, a questão (auxílio-doença não acidentário e 
reconhecimento de tempo especial) também já foi enfrentada pelo STJ. Na 
oportunidade, o STJ, no Tema 998, firmou tese no sentido de que "O Segurado 
que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, 
seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como 
tempo de serviço especial". 

Logo, a presente insurgência representa mera irresignação com o 
resultado do decisum, o que não possibilita a interposição de embargos de 
declaração. 

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

 

ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 

Juiz Relator 
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EMENTA 

UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE EVIDENCIA 
APENAS INCONFORMISMO. NEGADO PROVIMENTO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo 
INSS , nos termos do voto do Juiz Relator. 

Brasília, 12 de dezembro de 2019. 

 

ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS 

Juiz Relator 

 


