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Relator: Eneida da Costa Alvim 

RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO, interposta 
pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, conforme Evento 32. 

O presente pedido fói interposto em vista do Acórdão proferido pela 018  
Composição Adjunta da 038  CAJ/CRPS, quando negou provimento ao Recurso Especial 
do INSS, alegando ser devida a manutenção do beneficio, afirmando que no ano de 2005 
o beneficio se tornou regular uma vez que, a genitora da titular do beneficio completou 
65 (sessenta e cinco) anos de idade, o que autorizaria a desconsiderar no cálculo da renda 
per capta do grupo familiar o beneficio de pehsão por morte no valor de um salário-
mínimo, por ela recebido. 

Josiane Aparecida Haile, requereu o beneficio de amparo social ao deficiente 
e teve o mesmo concedido em 15/10/1997, quando sua mãe, Sra. Rosinha Haile já era 
beneficiária do beneficio pensão por morte previdenciária, NB 21/084.846.292-0, desde 
25/06/1989. 

Quando da concessão do beneficio, a mãe da beneficiária recebia 1 salário 
mínimo como renda mensal e o grupo familiar era composto por 5 pessoas. 

Face revisão de beneficio, foi informada nova composição do grupo familiar, 
quando a Sra. Rosinha Haile, informou a nova composição do grupo familiar composto 
por 2 pessoas. 

A servidora, nos termos da portaria 1478 de 22/12/1999, deu parecer 
favorável para a manutenção do beneficio (fls. 16), mandando arquivar o processo. 

Em nova revisão, o INSS informa indício de-  irregularidade no beneficio 
concedido, uma vez que a renda per capta familiar encontrava-se superior a''/ do salário 
mínimo, devendo ser restituído o valor recebido indevidamente, no período de e 
29/01/2002 a 30/11/2013. 
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Após análise dos autos a 16' Junta de Recursos deu provimento ao recurso 
da interessada, conforme acórdão 3387/2015, alegando que "Por tratar-se de uma pessoa 
com idade avançada, que necessita do seu beneficio e que em momento algum deu 
informações indevidas à Previdência, recebeu de boa fé, não temos como concordar com 
a devolução da importância solicitada, que foi recebida com a anuência do servidor do 
órgão." — evento 18. 

O INSS apresentou Recurso- Especial, solicitando a reforma da decisão — 
evento 21. 

Após análise dos autos a 01' CA da 03a CAJ negou provimento ao recurso do 
INSS, conforme Acórdão 4467/2015, alegando que é entendimento dessa CAJ: 
"determinar a devolução dos valores recebidos indevidamente somente nos casos em que 
houve dolo, fraude ou má-fé do beneficiário. Isso em razão do princípio da 
irrepetibilidade dos alimentos, dado o caráter alimentar do beneficio", afirmando ainda 
que: "a senhora Rosinha Haile nasceu em 30/01/1940, implementando 65 anos de idade 
em 2005, quando o benefício do LOAS passou &condição de regular, pois de'acordo com 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o 
beneficio, no valor de um salário mínimo, recebido por pessoa, que faça parte do mesmo 
núcleo familiar, com 65 anos ou mais, não é considerado na aferição da renda per capita 
prevista no art. 20, § 3° da Lei 8.742/93" — evento 25. 

O INSS apresentou o presente pedido de Reclamação ao Conselho Pleno do 
Conselho de Recursos do Seguro Social — CRSS, fundamentando que o Acórdão 
proferido pela 01" Composição Adjunta da 03' CAJ infringiu Parecer da Consultoria 
Jurídica do MPS, aprovado pelo Ministro de Estado da Previdência Social — Parecer 
CONJUR/MPS n° 616/201, Questões 11 e 15. 

Interessada notificada da presente Reclamação ao Pleno, alegando em suma 
que necessita do beneficio e que já recebia o beneficio de pensão por morte quando da 
concessão do beneficio. Solicita a manutenção do benefício concedido evento 35. 

Processo encaminhado à Presidência do Conselho Pleno do Conselho de 
Recursos do Seguro Social, o qual determina a distribuição do processo a essa relatora —
evento 37. 

É o relatório. 

VOTO 
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EMENTA: AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. RECLAMAÇÃO 
AO PLENO. INFRIGÊNCIA A PARECER/MPS COMPROVADA. 

Pedido formulado pelo, INSS em 09/12/2015. Registro de ciência da decisão 
em 19/11/2015. 

Reclamação ao Pleno tempestiva. 

A Presente RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO tem por fundamento 
a infringência à Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, vigentes e 
aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdência Social e do Trabalho em 
acórdão proferido pela 03' Câmara de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso 
Especial. 

Conforme legislação em vigor, a Reclamação ao Conselho Pleno tem 
previsão na Portaria 116/2017, conforme abaixo transcrito: 

Art. 3° - Ao Conselho Pleno compete: 

1 - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária. e 
assistencial, mediante emissão de Enunciados; 

17 - 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; e 

III - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, mediante 
a emissão de Resolução. 

. 	Art. 64 - A Reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, no caso concreto, 
por requerimento das partes do processo, dirigido ao Presidente do CRSS, somente 
quando os acórdãos das Juntas, de Recursos do CRSS, em matéria de alçada, ou os 
acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, 
infringirem: 

1- Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, aprovados pelo Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, bem como, Súmulas e Pareceres do 
Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 
1993; 
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II - Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, vigentes e 
aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdência Social e do Trabalho e da 
Previdência Social; 

III - enunciados editados peio Conselho Pleno. 

§ 4° - O resultado do julgamento da Reclamação pelo Conselho Pleno será 
abjeto de notificação ao órgão julgador que prolatou o acórdão infringente, para fins de 
adequação do julgado à tese fixada pelo Pleno, por meio da Revisão de Ofício. 

No caso concreto, a interessada requer a manutenção do beneficio de Amparo 
Social a ela concedido, afirmando que,o beneficio de aposentadoria por idade concedido 
à sua mãe não deve ser computado para efeito de renda per capta familiar. 

Conforme Parecer CONJUR 616/2010: 

Questão 11. Valor da renda familiar para concessão de BPC da LOAS: o 
beneficio previdenciário de valor mínimo, recebido por familiar idoso, integra ou não o 
montante da renda? 

67. A resposta é afirmativa, à luz do art. 6°, inciso IV, do Regulamento do 
Beneficio de Prestação Continuada - BPC, aprovado pelo Decreto n° 6.214, de 26 de 
setembro de 2007. 

68. De acordo com citada norma, para os . fins do reconhecimento do direito 
ao beneficio, considera-se renda mensal bruta familiar, a soma dos rendimentos brutos 
auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, 
pensões, pensões alimentícias, "beneficias de previdência pública ou privada", 
comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do 
mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal 
Vitalícia e Beneficio de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 19, disposição que remete à exceção do art. 34, parágrafo único, da Lei n° 10.741, 
de 1° de outubro de 2003 (o Estatuto do Idoso). 

69. Nesse raciocínio, entre os "benefícios de previdência pública" 
encontram-se os citados benefícios previdenciários no valor igual a um salário mínimo, 
tais como aposentadoria, pensão, auxílio-doença etc. 

70. Apenas a título de esclarecimento, convém referir que o parágrafo único 
dó art. 34 do Estatuto do Idoso exclui da renda mensal bruta"familiar, para fins de 
reconhecimento do direito ao BPC ao Idoso, o beneficio já concedido a qualquer membro 
da família. Nesse sentido, dispõe expressamente o parágrafo único do art. 19 do 
Regulamento do BPC. 
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Questão 15. A boa fé do segurado é fator impeditivo para a restituição de 
valores de benefícios equivocadamente concedidos ou majorados administrativamente, 
por força de errônea interpretação da norma? 

88. No âmbito do RGPS, para que fique delineada a situação de pagamento 
de beneficio indevido, no todo ou em parte,'é necessário que o fato fique comprovado em 
sede de processo administrativo no qual deve ser assegurada ampla defesa e 
contraditório ao beneficiário, por força da garantia constitucional ao devido processo 
legal (art. 5°, inciso LIV, da Constituição).. 

89. Por outro lado, a legislação em vigor não permite o perdão da divida ao 
segurado recebedor de beneficio indevido, mesmo se ficar caracterizada sua boa-fé. 
Permite-se apenas o parcelamento do débito ou a sua consignação, quando o 
beneficiário for recebedor de outro beneficio do INSS. É o que se extrai da leitura do art. 
115, inciso 11 e ,sç 1°, da LBPS. 

90. O Regulamento da Previdência Social, no seu art. 154, contém alguns 
parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do erário. 

Conforme legislação previdenciária, é certo que o beneficio de pensão por 
morte recebido pela mãe da interessada deve ser computado para efeito de renda per capta 
familiar. 

O beneficio deve ser cessado e devolvidos os valores recebidos 
indevidamente, ainda que não tenha sido caracteriza má fé por parte da interessada, 
respeitando-se a prescrição quinquenal. 

Assim, os autos devem retornar à 01' Composição Adjunta da 03' CAJ/CRPS 
para que a mesma possa reformar seu entendimento. 

Dessa forma, no presente caso, verifico ser devido o acolhimento da presente 
RECLAMAÇÃO AO PLENO, dando provimento ao Recurso do INSS. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, VOTO no sentido de preliminarmente 
ACOLHER A PRESENTE RECLAMAÇÃO AO PLENO, DAR PROVIMENTO 
AO PEDIDO DO INSS, RETORNANDO OS AUTOS À 01* CA DA 03' CAJ PARA 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 

Brasília-DF, 24 de maio de 2017 

Eneida da Costa Alvim 
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Conselho Pleno 

N° de Protocolo do Recurso: 44232.350428/2015-37 
Documento/Benefício: 107.828.243-6 
Unidade de origem: Agência da Previdência Social/Ponta Grossa/PR 
Tipo do Processo: Constatação Irregularidade/Erro administrativo 
Recorrente: INSS 
Recorrido: Rosinha Haile 
Relatora: Eneida da Costa Alvim 
Pedido de Vista: Tarsila Otaviano da Costa 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

O pedido de vistas foi motivado para analisar se houve a observância da aplicação da 
prescrição quinquenal, pois os Acórdãos reclamados afastaram a cobrança, sendo 
analisado este pedido pela nobre Relatora. 

Ao compulsar os autos, não vejo como afastar a aplicação do parecer ministerial n° 
616/2010 em sua questão 11, assistindo razão ao Instituto no pedido de Reclamação ao 
Conselho Pleno. 

Como a má-fé da requerente não foi comprovada, concordo com o voto acerca da 
determinação de devolver ao erário o montante percebido indevidamente, com respeito 
a prescrição quinquenal. 

É como declaro. 

Brasília-DF, 21 de novembro de 2017 

Tarsila Otaviano da Costa 
Conselheira da 3' CAJ Representante das Empresas 
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Conselho Pleno' 

DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 29/2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de 
ACOLHER A PRESENTE RECLAMAÇÃO AO PLENO E DAR PROVIMENTO 
AO PEDIDO DO INSS, de acordo com o voto da Relatora e sua fundamentaçãO. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Robson Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Paulo Sérgio de Carvalho Costa 
Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, 
Varada Maria Lacerda, Victor Machado Marini, Maria Lígia Soria, Ionária da Silva 
Fernandes, Rodolfo Espinel Donadon, Tarsila Otaviano da Costa e Rodrigo Hugueney 
do Amaral Mello. 

Brasília-DF, 21 de novembro de 2017 

ENEIDA  r•  COSTA ALVIM 
	

A► A C 	A VA 	I TA 
Relatora 
	

Presidente 
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