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Relatório 

 
O processo em análise tem por objeto o Pedido de Uniformização de 

Jurisprudência, formulado pelo INSS, em matéria acerca do percentual de devolução 
mensal a ser fixado em benefício revisto pela Autarquia com diminuição do valor da 
renda mensal inicial. 

 
Em uma breve síntese do processo, o Sr. Anastacio Lino da Silva se 

aposentou por tempo de contribuição em 19/05/2010, mas com lançamento indevido da 
Autarquia do seu sexo com sendo feminino. Tal fato resultou na revisão dos valores do 
benefício com diminuição da renda mensal inicial – RMI do benefício (fls.73). 

 
O Segurado se opôs a cobrança feita pelo INSS (fls.78/84), mas a 20ª Junta 

de Recursos negou provimento ao seu recurso, mantendo o processo de cobrança 
iniciado pela Autarquia (fls.110/111). 

 
Inconformado, o Segurado recorreu às Câmaras de Julgamento requerendo a 

reforma da referida decisão, justificando que o erro imperdoável foi do INSS que 
processou erroneamente seu cadastro não podendo ser apenado neste sentido. No mais, 
o valor do seu benefício está completamente comprometido com as despesas e 
manutenção do lar, juntando notas fiscais para fins de comprovação (fls.116/137).  

 
Os autos foram distribuídos à 03ª CAJ que conheceu do recurso do segurado 

e negou-lhe provimento (Acórdão n.º 4429/2013), entendendo que, 
administrativamente, mesmo nos casos de boa-fé, a devolução se mostra obrigatória. 
Concluiu em seu decisório que “as importâncias recebidas a maior pelo segurado devem 
ser devolvidas e descontadas de sua aposentadoria no percentual de 5%, até sua 
quitação” (fls.142/145). 

 
O INSS formulou Pedido de Uniformização de Jurisprudência quando 

informa que o citado Acórdão está em desacordo com o patamar previsto na norma 
regulamentar (Resolução INSS nº 185 de 15/03/12 – DOU de 16.03.12) sendo que 
deveria ter sido fixado, no mínimo, em 20% e não nos 5% determinados no julgado. 
Esta decisão diverge do acórdão da 04ª CAJ/CRPS nº 3298/2012 que nos autos do 
processo 37036.000242/2010-86, fixou o percentual de reposição ao erário em 10% 
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para a mesma finalidade e situação, “ambos em contrariedade com o percentual de 
exceção mínimo previsto na Resolução INSS n.185 de 15.03.2012” (fls.146/154). 

 
O segurado se manifestou por meio de contrarrazões onde questiona 

propriamente o ressarcimento, inclusive na forma proposta pela Junta de Recursos 
(fls.157/161). 

 
A Conselheira Relatora da 03ª CAJ admitiu o pedido que entendeu ter sido 

formulado pelo segurado e solicitou pronunciamento do Pleno quanto à devolução ou 
não dos valores recebidos a maior por erro da Administração e em caso positivo, qual o 
percentual mínimo a ser descontado. A Presidência da 3ª CAJ emitiu despacho 
admitindo o procedimento de Uniformização de Jurisprudência (fls.163/164). 

 
Procedimento instaurado com distribuição dos autos a este Conselheiro 

(fls.164). 
 
É o relatório. 

 

VOTO 
 
EMENTA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência 
jurisprudencial entre Câmaras de Julgamento não demonstrada. Pretensão 
fundamentada em ato normativo não vinculativo ao CRPS. Ausência de 
pressupostos de admissibilidade contidos no § 1º do art. 64 do Regimento Interno 
do CRPS. Não conhecimento do pedido de Uniformização.  

 
Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 

Câmaras de Julgamento envolvendo percentual a ser fixado em devolução de valores 
recebidos indevidamente. 

 
Preliminarmente, cumpre informar que há um equívoco no Despacho da 

Conselheira da 03ª CAJ que informou se tratar de pedido formulado pelo segurado 
quando, em verdade, o pedido foi formulado pelo INSS e o objeto de análise do Pleno 
se restringe, tão somente, ao percentual de devolução dos valores recebidos 
indevidamente. 

 
O segurado, em contrarrazões ao Pedido de Uniformização, questionou a 

própria devolução do percentual de 5%, para tanto não se amparou em nenhum 
julgamento proferido por Câmaras de Julgamento como embasamento do seu pedido. A 
meu ver, a pretensão do segurado, neste sentido, é propriamente de revisão do julgado, 
incabível nesta esfera de julgamento do Conselho Pleno por falta de previsão legal. 

 
É da competência deste Conselho Pleno uniformizar a jurisprudência 

administrativa demonstrada por divergências jurisprudenciais entre as Câmaras de 
Julgamento em sede de recurso especial, conforme disciplinado no art.15, inc. II, do 
Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MPS n.º 548/2011, a saber: 

 
“Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 
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(...) 

II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre 

as Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de 
julgamento em sede de recurso especial, mediante a emissão de 

resolução.” 

(...) (grifo nosso) 
 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido de 
Uniformização de Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação 
do art.64, inc.I, §§ 1º e 6º do mesmo Regimento Interno: 

 
Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser 

requerido em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao 

Presidente do respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

 

I – quando houver divergência na interpretação em matéria de direito 

entre acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRPS, em sede de recurso 

especial, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 

 

(...) 

§ 1º A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do 

acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro órgão 

julgador, composição de julgamento, ou, ainda, por resolução do 

Conselho Pleno.” 

 
§ 6º O Conselho Pleno poderá pronunciar-se pelo não conhecimento do 

pedido de uniformização ou pelo seu conhecimento e seguintes conclusões: 

I - edição de Enunciado, com força normativa vinculante, quando houver 

aprovação da  maioria absoluta  de seus membros;  

II – edição de Resolução para o caso concreto, quando houver aprovação 

da maioria simples de seus membros.” 

 
Não vejo simetria entre o pedido formulado pelo INSS e os acórdãos 

emanados pela 03ª CAJ, objeto de Uniformização e o proferido pela 04ª CAJ, tido por 
paradigma. Na verdade, ambos os acórdãos, no meu entendimento, são semelhantes e 
não divergentes e em nenhuma das duas decisões houve referencia a Resolução 
INSS nº 185 de 15.03.2012 o que, por si só, já configuraria razão suficiente para 
não conhecer do pedido, posto que o pedido de Uniformização não veio 
acompanhado de acórdão que o substancie. 

 
A 03ª CAJ, ao fixar o percentual de devolução em 5% se pautou no art.154 

do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99. Por 
sua vez, a 04ª CAJ, nos autos do NB 094.929.097-1, deparou-se com um caso de 
acumulação indevida de benefícios de amparo previdenciário por invalidez com pensão 
por morte. Esta ultima entendeu que a devolução era obrigatória, mas por se tratar de 
verba alimentícia, fixou o percentual de devolução do benefício ativo em 10%, também 
com autorização do citado dispositivo legal.  

 
Levando em consideração que ambas as Câmaras de Julgamento não 

reconheceram a má-fé da conduta dos beneficiários, cabe a transcrição do § 3º do citado 
art.154 do RPS, a saber: 
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Art. 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda 

mensal do benefício: 

(...) 

 

§ 3º Caso o débito seja originário de erro da previdência social, o 

segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá 

devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do art. 175, 

devendo cada parcela corresponder, no máximo, a trinta por cento do 
valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses 

necessários à liquidação do débito. (sem grifo no original) 

(...) 

 

O § 3º do art.154 acima transcrito não informa um valor mínimo, apenas 
indica que a parcela a ser descontada não pode superar 30% do valor do benefício.  

 
Não há no Decreto nº 3.048/99 ou em ato normativo ministerial critério 

objetivo de fixação de percentual de valores de devolução. Logo, não havendo esse 
critério, o utilizado por esse Conselho é subjetivo com o limite máximo estabelecido no 
dispositivo legal. Portanto, a fixação do percentual leva em conta à própria 
materialidade do caso apreciado e, a meu ver, não se pode uniformizar matéria de cunho 
subjetivo. 

 
Observando atentamente o pedido do INSS, questiona não só a decisão da 

03ª CAJ como também questiona a própria decisão da 04ª CAJ que utilizou como 
divergente, quando afirma que não respeitaram os ditames objetivos estabelecidos na 
Resolução INSS n.º185 de 15.03.2012. 

 
Em que pese o seu entendimento, cumpre informar que Resolução Interna 

do INSS não vincula o julgamento do CRPS na forma do art.70 do Regimento Interno 
da Casa, que é claro ao estabelecer que a este Conselho não cabe afastar aplicação de 
tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo ministerial em vigor. 

 
Alias, sequer é fundamento que possa vir a utilizar para embasar um recurso 

especial ou até mesmo suscitar uma revisão de ofício de acórdão, considerando que este 
ato normativo interno não está elencado no parágrafo único do art.16 e incisos e § 1º do 
art.60 do Regimento Interno do CRPS, a saber:  

 
Art. 16. Compete às Câmaras de Julgamento julgar os Recursos Especiais 

interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos. 

 

Parágrafo único. O INSS poderá recorrer das decisões das Juntas de 

Recursos somente quando: 

I - violarem disposição de lei, de decreto ou de portaria ministerial; 

II - divergirem de súmula ou de parecer do Advogado Geral da União, 

editado na forma da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; 

III - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MPS ou da 

Procuradoria Federal Especializada - INSS, aprovados pelo Procurador-

Chefe; 

IV - divergirem de enunciados editados pelo Conselho Pleno do CRPS; 

V - tiverem sido fundamentadas em laudos ou pareceres médicos 

divergentes emitidos pela Assessoria Técnico-Médica da Junta de 

Recursos e pelos Médicos peritos do INSS; e 
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VI - contiverem vício insanável, considerado como tal as ocorrências 

elencadas no § 1º do art. 60. 

 

Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos deverão rever 

suas próprias decisões, de ofício, enquanto não ocorrer a decadência de 

que trata o art. 103-A da Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando: 

  

I - violarem literal disposição de lei ou decreto; 

II - divergirem dos pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, aprovados 

pelo Ministro de Estado da Previdência Social, bem como do Advogado-

Geral da União, na forma da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro 

de 1993; 

III - divergirem de enunciado editado pelo Conselho Pleno; e 

IV - for constatado vício insanável. 

  

§ 1º Considera-se vício insanável, entre outros:  

  

I - o voto de Conselheiro impedido ou incompetente, bem como 

condenado, por sentença judicial transitada em julgado, por crime de 

prevaricação, concussão ou corrupção passiva diretamente relacionado à 

matéria objeto de julgamento do colegiado; 

II - a fundamentação baseada em prova obtida por meios ilícitos ou cuja 

falsidade tenha sido apurada em processo judicial;  

III - o julgamento de matéria diversa da contida nos autos; 

IV - a fundamentação de voto decisivo ou de acórdão incompatível com 

sua conclusão. 

 
Por essa razão, entendo que o pedido do INSS padece do requisito de 

admissibilidade não devendo ser conhecido quanto ao mérito do pedido por duas razões: 
1º) o acórdão paradigma trazido não guarda semelhança com as razões do seu pedido, 
ao contrário, converge com o entendimento contido no acórdão ora impugnado, não 
atendendo ao requisito contido no § 1º do art.64 do Regimento Interno do CRPS; 2º) 
fundamenta seu pedido em ato normativo que não vincula o julgamento do CRPS na 
forma dos arts.16, 60 e 70 do mesmo Regimento Interno. 

 
Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, NÃO 

CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  
 
 
 

Brasília - DF, 27 de novembro de 2014. 
 
 
 
 

Rodolfo Espinel Donadon 
Relator 
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Ministério da Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social 
Conselho Pleno 

 

Decisório 

RESOLUÇÃO nº 19 /2014 
 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, de acordo com o voto 
do Relator e sua fundamentação. 

 
Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana 

Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, André Rodrigues Veras, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Maria Cecília de Araujo, 
Geraldo Almir Arruda, Rafael Schmidt Waldrich, Nádia Cristina Paulo dos Santos 
Paiva, Edilânia Vieira da Costa, Maria Lúcia Missagia Mattos de Castro, Ionária 
Fernandes da Silva, Maria Cecília Martins Lafetá e Ana Paula Fernandes. 

 

Brasília – DF, 27 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

Rodolfo Espinel Donadon 

 

 

Carlos Alexandre de Castro Mendonça 

Relator Presidente 

 

 

 


