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Relatório 

O processo em análise tem por objeto o Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, formulado pelo INSS, em matéria acerca da incidência ou não da prescrição 
na cobrança administrativa de valores recebidos indevidamente. 

Em uma síntese do processo, o Sr. Simplício José dos Santos teve concedido o 
beneficio de aposentadoria por idade em 11/03/1994 (fls.01/38). Não obstante, em 
procedimento de auditoria iniciado em fevereiro de 2012, o INSS constatou o pagamento 
indevido do beneficio, levando em consideração o óbito do beneficiário em 21/11/1997, 
porém, com créditos gerados nos meses de novembro e dezembro de 1997 (fls.39/68). 

A filha do instituidor do benefício informou às fls.88 que à época do óbito lhe foi 
informado dos saques, porém, não tinha condições de devolver os valores. Solicitou o 
parcelamento do débito. 

Interposto recurso ordinário, a requerente questionou o valor cobrado e se não 
houve a prescrição da cobrança (fls.112), porém, a 15a Junta de Recursos negou provimento 
ao seu recurso, fundamentando sua decisão na Questão.  n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 
616/2010, sem adentrar no mérito da prescrição ou não do direito do INSS efetuar a cobrança 
(fls.118/120). 

Inconformada, 'a requerente recorreu às Câmaras de Julgamento requerendo a 
reforma da referida decisão, afirmando não ter agido de má-fé; não ter condições de devolver 
os valores cobrados, após 15 anos, com os juros aplicados e foi informada que já prescreveu o 
direito do INSS cobrar (fls.127/128). 

Em contrarrazões, o INSS solicitou a manutenção da decisão da Junta de Recursos 
(fls.131). 
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Os autos foram distribuídos à 03' Câmara de Julgamento que conheceu do recurso 
da requerente e lhe deu provimento (Acórdão n° 5423/2014). O fundamento do voto foi no 
sentido que o INSS tem o prazo de 10 anos para rever o beneficio, salvo se verificada a má-fé, 
na forma do art. 103-A da Lei n° 8.213/91 (decadência), porém, somente possui o prazo 
prescricional de cinco anos para cobrar os valores recebidos indevidamente, sendo que a 
legislação não fez qualquer referência ao afastamento deste prazo pela má-fé (fls.132/134). 

O INSS formulou Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Sustenta que não 
cabe a incidência da decadência em virtude de se tratar de irregularidade na manutenção do 
benefício, podendo o INSS, a qualquer tempo, corrigir a falha deste beneficio. Também não 
se aplica a prescrição em virtude da má-fé da conduta do recebedor, fundamentando essa 
análise no art. 37, § 5° da CF/88 e art. 446 da IN n° 45/2010 e art. 348 § 2° do RPS. Como 
Acórdão Paradigma, fornece o de n° 929/2014 julgado pela 01' CA da 01' CAJ, que afastou a 
decadência e a prescrição por entender que houve má-fé na conduta da interessada ao receber 
os valores em cartão magnético pertencente a outro beneficiário (fls.136/139 e 140/141). 

A Relatora do Acórdão da 03a CAJ não verificou razão para reforma do seu 
julgado (fls.142). 

O Presidente da 03' CAJ emitiu despacho admitindo o procedimento de 
Uniformização de Jurisprudência, entendendo ter sido demonstrada a divergência na 
interpretação entre acórdãos de Câmaras de Julgamento do'Conselho (fls. 148/149). 

A requerente foi comunicada do pedido do INSS, porém, não ofereceu 
contrarrazões (fls.154). 

Após ciência da Divisão de Assuntos Jurídicos — DAJ/CRPS, o Procedimento de 
Uniformização de Jurisprudência foi instaurado pela Presidência do CRPS com distribuição 
dos autos a este Conselheiro (fls. 155). 

É o relatório. 

VOTO 

EMENTA. APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial entre as 
Câmaras de Julgamento no que tange a prescrição na cobrança administrativa de 
valores recebidos indevidamente. Competência para análise deste Conselho Pleno na 
forma do art. 15 inc. II do Regimento Interno do CRPS aprovado pela Portaria MPS n.° 
548/2011. Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 64 do 
mesmo Regimento. É prescritível a ação de cobrança formulada pelo INSS. Inexistência 
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de comando legal indicando a má-fé como excludente do prazo prescricional. Exceção: 
Comprovação de ilícito penal por meio de processo na esfera competente. Entendimento 
dado pelo STF no Tribunal Pleno em Repercussão Geral: "É prescritível a áção de 

reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069). Pedido de 

Uniformização conhecido e improvido. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento envolvendo a prescrição na cobrança administrativa de valores 
recebidos indevidamente. 

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.° 548/2011, a saber: 

"Art. 15. Compete ao Conselho Pleno:  

(..) 
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, irìc.I, §§ 1° e 6° 
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. 

(..) 
§ I° 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." 

§ 6° 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; 
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II - edição de Resolução para q caso concreto, quando houver aprovação da 
maioria simples de seus membros." 

A pretensão do INSS é tempestiva. A ciência da decisão da Junta de Recursos 
ocorreu em 01/07/2014 e o pedido de Uniformização foi protocolado em 14/07/2014. Houve o 
devido respeito ao prazo regimental de trinta dias. 

Em seu pedido de Uniformização, o INSS forneceu Acórdão paradigma da 01' CA 
da 01a  CAJ, que afastou a decadência e a prescrição por entender que houve má-fé na conduta 
da interessada ao receber os valores em cartão magnético pertencente a outro beneficiário. Por 
sua vez, no presente processo, o Relator da 03a Câmara de Julgamento aplicou a prescrição 
por justificar que a legislação não fez qualquer referência ao afastamento deste prazo pela má-
fé. 

Em linhas gerais, vejo teses jurídicas divergentes, em matéria de direito. Uma 
Câmara julgou o processo, aplicando a prescrição por falta de previsão legal que excluísse a 
má-fé. Por outro lado, a tese defendida no acórdão paradigma aplicou a má-fé como 
excludente da prescrição, muito embora não tenha se debruçado na falta de previsão legal. 

A redação do art., 103-A da Lei n° 8.213/91 é a seguinte: 

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de 
que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.  (Incluído 
pela Lei n° 10.839, de 2004) 

§ lo No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á 
da percepção do primeiro pagamento. (grifo nosso) 

O prazo prescricional pode ser encontrado com a leitura da Sumula Vinculante n.° 
8/2008 do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei 
8.212/91, a saber: 

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e 
decadência de crédito tributário. (grifo nosso) 

Decadência e prescrição são institutos distintos, onde a decadência é a própria 
perda do direito não exercido em tempo razoável. No caso, a constatação da irregularidade do 
recebimento de parcela de beneficio. A norma legal expressamente previu que a má-fé afasta 
tal instituto, conforme a leitura do citado art.103-A da Lei. 

Por sua vez, a prescrição é a perda do direito de ação, não exercido no prazo legal. 
Aqui, seria a cobrança dos valores constatados como irregulares. Todavia, para tal instituto, o 
legislador não previu que má-fé afastava tal instituto. 
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O INSS cita em seu pedido o § 2° do art. 348 do Decreto n° 3.048/99. Esse 
parágrafo informa: "Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade 
social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos.", ou seja, trata-se da 
decadência. 

Há uma distinção entre apuração e constituição de crédito e a cobrança do crédito. 
Tanto é verdade que o artigo subsequente, em sua redação original sem modificação dada pelo 
STF mencionava: "O direito da seguridade social de cobrar seus créditos, constituídos na 
forma do artigo anterior, prescreve em dez anos" (art. 349). Logo, este último artigo trata da 
prescrição — cobrança dos créditos constituídos no artigo anterior, sem qualquer referencia a 
má-fé. 

Portanto, não compartilho do entendimento do INSS de que o § 2° do art. 348 do 
Decreto n° 3.048/99 trata da má-fé em sede de prescrição. 

O art. 173 do Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66), cita que o direito da 
Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos, sem qualquer 
ressalva a má-fé. 

O Código Civil estabelece as causas de impedimento e suspensão da prescrição 
em seus arts. 187, 198 e 199 e não menciona sobre a má-fé. 

Também, a Lei n° 9.873/99 — Lei da Prescrição Administrativa — estabeleceu o 
prazo de cinco anos no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação 
em vigor, contados da data da prática do ato ou da sua cessação, quando continuado. É o que 
dispõe o art. 1° da referida lei, a saber: 

Art. lo Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública 
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar 
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de 
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 

Continuando, a Lei n° 9.784/99, em seu art. 54, trata do prazo decadencial de 
cinco anos para a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários, salvo comprovada a má-fé. Não faz referência a prazo 
prescricional. 

A má-fé, como causa de afastamento da prescrição, deveria vir expressa no texto 
legal, não podendo ser presumida. Repito que o legislador teve esse cuidado quando tratou da 
decadência apenas. 

Má-fé não é condição que se presume. A título de constatação dessa afirmativa, 
por meio da Medida Provisória n.° 242, de 24/03/05, pretendeu o Executivo acrescentar o § 4° 
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ao citado art. 103-A,. como meio de se criar a presunção de má-fé no recebimento de parcela 
indevida de beneficio cumulado de forma indevida. Porém, tal tentativa foi rechaçada pelo 
Ato Declaratório n.° 1, do Presidente do Senado Federal, publicado no DOU em 
21/07/05. Tinha como redação: 

Art.103-A 

§ 4° Presume-se má-fé do beneficiário nos casos de percepção cumulativa de 
benefícios vedada por Lei, devendo ser cancelado o beneficio mantido 
indevidamente" 

Certamente se tal dispositivo fosse incorporado ao texto legal estenderia a todas as 
demais irregularidades como a do caso dos autos. Porém, a partir do momento que não houve 
essa previsão legal, incube a Autarquia o dever de provar a má-fé. A máxima do direito é que 
a boa-fé se presume e a má-fé exige prova cabal. 

É oportuno destacar que esse Conselho Pleno já teve a oportunidade de firmar o 
entendimento de que o direito do INSS rever seus atos não é ad eternum, sofrendo a limitação 
temporal da decadência, seja para atos de concessão ou manutenção do beneficio. Por 
expressa condição legal, com a ressalva da conduta do interessado, ou seja, sendo a má-fé a 
excludente do prazo decadencial. Nesse sentido, entre outras, as Resoluções n° 09 e 12 de 
23/03/2016, com as seguintes ementas: 

EMENTA. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Decadência. Pensão 
por morte. Idade de 21 anos. As disposições a que se refere o art. 103-A da Lei 
n° 8.213, de 1991, incidem sobre todo e qualquer ato de iniciativa do INSS de 
que decorra efeito financeiro favorável ao beneficiário, seja ele nulo ou 
anulável, seja o vício originário do próprio ato concessivo da prestação ou 
resultante de fato superveniente, tenha ou não efeito patrimonial contínuo, 
excetuada a hipótese em que é comprovada a má-fé. (Resolução n° 09/2016) 

Uniformização de Jurisprudência. Pensão por morte mantida irregularmente 
após pensionista completar 21 anos de idade sem comprovação da invalidez em 
08/12/2001 e comunicação do interessado em 09/2014. Impossibilidade face ao 
artigo 103-A da Lei 8.213/91. Direito adquirido. Má fé não comprovada. 
(Resolução n° 12/2016) 

Portanto, a limitação temporal que incide na conduta do INSS não pode ser 
ignorada. Quanto aos demais aspectos inerentes, no caso a má-fé, entendo que a previsão legal 
contida no art.l 03-A da Lei n° 8.213/91 trata apenas da decadência, não podendo ser 
estendida a prescrição. 

Deixo de me pronunciar quanto ao exposto no art. 446 da IN n° 45/2010, tendo em 
vista que norma contida em Instrução Normativa do INSS não vincula o julgamento do 
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Conselho, muito menos poderia ter ser utilizada pelo INSS como embasamento em sua peça, 
por falta de pressuposto legal previsto no Regimento Interno do Conselho. 

No que tange ao fundamento do INSS de que se aplica ao caso o § 5° do art. 37 da 
Constituição Federal/88, esse dispõe que "a lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não; que causem prejuízos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento". (sem grifo no original) 

A parte em destaque dá a entender que para as ações de ressarcimento que visem 
reparar prejuízo ao erário não haveria necessidade de lei estabelecer prazo prescricional. Não 
obstante, essa matéria já foi alvo de sério debate no Supremo Tribunal Federal. Faço aqui 
referência. 

A tese defendida pela Corte Constitucional pendia para a imprescritibilidade da 
reparação nos casos de danos ao erário público. Inclusive, de forma até então majoritária o 
que podemos verificar nos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. DANO AO ERÁRIO. ARTIGO 37, §5°, DA CF.  
IMPRESCRITIBILIDADE.  PRECEDENTES. PRETENSÃO DE 
REJULGAMENTO DA CAUSA PELO PLENÁRIO E ALEGAÇÃO DE 
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO PARA SE 
IMPOR A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM RAZÃO DO DANO 
CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBMISSÃO DA MATÉRIA A 
REEXAME PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
REGIMENTAL PROVIDO, DETERMINANDO-SE O PROCESSAMENTO DO 
RECURSO OBSTADO NA ORIGEM. I. O Supremo Tribunal Federal tem 
jurisprudência assente no sentido da imprescritibilidade das ações de 
ressarcimentos de danos ao erário.  Precedentes: MS n.° 26210/DF, Tribunal 
Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 10.10.2008; RE n.° 578.428/RS-
AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 14.11.2011; RE n.° 
646.741/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
22.10.2012; AI n.° 712.435/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa 
Weber, DJe 12.4.2012. 2. Agravo regimental. Pleito formalizado no sentido de 
submeter o tema a reexame do Plenário da Corte. Cabimento da pretensão, 
porquanto entendo relevante a questão jurídica e aceno com a necessidade de 
reapreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental 
provido, determinando-se o processamento do recurso extraordinário obstado 
pelo Tribunal de origem. (AI 819135 AgFt/SP. Relator. Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, 	publicado 	19/08/13) 	(grifo 	nosso) 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SEM LICITAÇÃO. 
RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART. 37, ¢ 5°, DA CF.  
PRESCRICÃO. INOCORRÊNCIA.  I. As ações que visam ao ressarcimento do 
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erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5°, in fine, da CF). Precedentes. 2. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 712435 AgR/SP. Rel. Min. 
Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 12/04/2012) (grifo nosso) 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR 
AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO 
EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de 
estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar 
desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas 
normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III -
Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, no 
tocante à alegaria prescrição.  IV - Segurança denegada. (MS 26210/DF, Rel. 
Min. Ricardo Levandowski, Tribunal Pleno, publicado em 10/10/08) (grifo 
nosso) 

Entretanto, o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu a repercussão geral 
dessa matéria, nos autos do Recurso Extraordinário — RE n° 669069. Neste recurso, a União 
questionava a manutenção de sentença pelo TRF i a  Região que afastava o ressarcimento de 
valores devidos ao Erário justamente por incidência do prazo prescricional. 

Ao justificar a Repercussão Geral do tema, o Relator, excelentíssimo Ministro 
Teori Zavascki, informou: 

(..) 
4. A questão transcende os limites subjetivos da causa, havendo, no plano 
doutrinário e jurisprudencial, acirrada divergência de entendimentos, 
fundamentados, basicamente, em três linhas interpretativas: (a) a 
imprescritibilidade aludida no dispositivo constitucional alcança qualquer tipo 
de ação de ressarcimento ao erário;  (b) a imprescritibilidade alcança apenas as 
ações por danos ao erário decorrentes de ilícito penal ou de improbidade 
administrativa;  (c) o dispositivo não contém norma apta a consagrar 
imprescritibilidade alguma.  É manifesta;  assim, a relevância e a transcendência 
dessa questão constitucional. Plenário de 02/08/13 (grifo nosso) 

Houve o julgamento do mérito da Repercussão Geral no referido RE 669069/MG, 
em 03/02/2016 (publicado em 28/04/16). No caso, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, 
reconheceu a aplicação da prescrição na ação de reparação de danos à Fazenda Pública 
decorrente de ilido civil. Eis a ementa: 

Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5° DA 
CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda 
Pública decorrente de ilícito civil.  2. Recurso extraordinário a que se nega 
provimento. (grifo nosso) 
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Para o Excl. Min. Teori Zavascki: 

"3. Em suma, não há dúvidas de que o fragmento final do § 5° do art. 37 da 
Constituição veicula, sob a forma da imprescritibilidade, uma ordem de bloqueio 
destinada a conter eventuais iniciativas legislativas displicentes com o patrimônio 
público. Esse sentido deve ser preservado. Todavia, não é adequado embutir na 
norma de imprescritibilidade um alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) 
conteúdo material da pretensão a ser exercida — o ressarcimento — ou (b) pela 
causa remota que deu origem ao desfalque no erário — um ato ilícito em sentido 
amplo. O que se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o 
constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um 
sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5° do art. 37 da Constituição Federal, 
afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se 
refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de 
danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e 
como ilícitos penais." 

O Relator do voto fixava o entendimento de que "a imprescritibilidade a que se 
refere o art. 37, § 5°, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário 
decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de 
improbidade administrativa ou como ilícitos penais."  (grifo nosso) 

Porém, o Pleno acatou a tese do Ministro Luís Roberto Barroso, mais restritiva, 
excluindo da hipótese acima os ilícitos penais. 

Ausente a Ministra Carmen Lúcia, apenas o Ministro Luiz Edson Fachin discordou 
do entendimento acima. Destaco, ainda, que o Ministro Levandowski, em debate, justificou 
sua mudança de entendimento, quando questionado pelo Ministro Fachim, indicando: 

"É bem verdade, o Ministro Fachin, agora, fez referência ao mandado de 
segurança em que afirmei a tese da imprescritibilidade nos casos de improbidade. 
Porque, naquele momento, estava convencido de que o interesse público exigia, 
realmente, que os danos ao patrimônio público pudessem um dia ser ressarcidos 
independentemente de prazo. 
Mas é uma tese que ainda é controvertida e eu me reservo o direito de apreciá-lo 
oportunamente, inclusive na linha do que preconizou o Ministro Teori Zavascki, 
mas, por ora, o meu voto é no sentido do desprovimento e acompanhando a tese 
formulada pelo Ministro Barroso." 

A meu ver, o defendido pelo INSS em seu pedido foi rechaçado pelo STF com o 
voto acima. Não é imprescritível as ações contra o erário público e a ação de cobrança 
formulada pelo INSS é de cunho cível e não penal, mesmo porque, não se tem notícia nos 
autos de crime cometido pela parte, ou mesmo que se tenha aberto qualquer procedimento de 
apuração de ilícito penal. 

9 
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RODO O ESPINEL DONADON 
Relator 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

Conselho de Recursos da Previdência Social — CRSS 

Conselho Pleno 

Voltamos, então, a análise administrativa. O § 5° do art. 37 da Constituição 
Federal/88, dispôs que a lei estabeleceria os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário. No caso, o prazo 
prescricional fixado foi de 05 anos e foi muito superado no caso em concreto. 

Não cabe em sede de Uniformização de Jurisprudência fazer juízo de valor de 
prova contida nos autos, ou seja, inferir se houve ou não má-fé na conduta da parte, mesmo 
porque, conforme acima visto, ainda que se comprovasse a má-fé, ao se utilizar do 
entendimento do STF, somente após a efetiva constatação da ilicitude penal (por meio do 
processo penal competente) é que a reparação de dano decorrente dessa ação ilícita se tomaria 
imprescritível. 

Neste diapasão, filio-me à tese contida no Acórdão proferido pela 03a Câmara de 
Julgamento (CAJ), ora questionado, para reconhecer que o INSS não tem o poder de cobrar os 
valores devidos em virtude do transcurso da prescrição quinquenal, sendo que a legislação 
não menciona a excludente do prazo em casos de má-fé. Acrescento, ainda, que mesmo 
configurada, somente após comprovação material de ilício na esfera penal, a 
imprescritibilidade da reparação poderia ser defendida, conforme assentou o Tribunal Pleno 
do STF, em análise ao exposto no § 5° do art. 37 da CF/88. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, ereliminarmente, CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. 

Brasília - DF, 30 de agosto de 2016. 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO 
CONSELHO DE RECURSOS DO SEGURO SOCIAL 

PLENO 

Ref.: NB 064.939.795-9 
Interessados: SIMPLICIO JOSÉ DOS SANTOS e INSS 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Em mesa, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

(fls. 140/141) formalizado pelo INSS, em face de decisão unânime da 

32  Câmara de Julgamento (acórdão n° 5423/2014 - fls. 132/134), 

assim ementada: 

"APOSENTADORIA POR IDADE. A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NÃO PODE REAVER VALORES DEPOIS DE 
DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DA 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, CONFORME 

PREVÊ O CÓDIGO CIVIL. ART. 206, § 5°, INCISO I. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE". 

Trazido o feito administrativo para julgamento, o 

Relator, na sessão de 30.08.2016, após mencionar a decisão levada a 

efeito pelo pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso 

Extraordinário (RE) n° 669069, sustenta que a ação de cobrança 

formulada pelo INSS é de cunho cível e não penal e vota por negar 

provimento ao Incidente, assinalando que "o INSS não tem o poder 

de cobrar os valores devidos em virtude da prescrição quinquenal, 

sendo que a legislação não menciona a excludente do f"\),'L 



prazo em casos de má-fé", acrescentando que "somente após 

comprovação material de ilícito na esfera penal, a imprescritibilidade 

da reparação poderia ser defendida, conforme assentou o Tribunal 

Pleno do STF, em análise ao exposto no § 5° do art. 37 da CF/88". 

Solicitei, na ocasião, vistas para efetuar um exame mais 

detalhado da matéria, tendo o INSS apresentando, nesse interregno, 

MEMORIAL de cuidadosa elaboração. 

Registre-se, desde logo, que iniciada a apreciação do 

Incidente quando ainda vigente o Regimento baixado com a Portaria 

MPS n 2  548, de 13.09.2011, a finalização do julgamento deve ocorrer 

sob a égide da mesma normatização, ainda que já detenha este 

Conselho de Recursos um novo Regimento, aprovado pela Portaria 

MDSA n 2  116, de 20.03.2017. 

Conforme enfatizado pelo Relator, Conselheiro Rodolfo 

Donadom, a questão ora em análise diz respeito à incidência ou não 

da imprescritibilidade, prevista no art. 37, § 52, da Constituição 

Federal, nos casos de cobrança administrativa de verbas 

previdenciárias supostamente recebidas a título indevido. 

Sobre o assunto, no corpo do acórdão do mencionado RE 

n 2  669069 há a seguinte manifestação, bem esclarecedora, do 

Ministro Roberto Barroso, quando da elaboração da tese submetida 

ao Plenário do STF: 

"O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 

É prescritível a ação de reparação de danos à 
Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil. 
Simples assim e perfeitamente compatível, como o\ 



Ministro Teori disse. Portanto, ele permanece como 
Relator e, no voto dele, já está esclarecido que isso 
não vale para improbidade. Alguém poderia tentar 
encaixar improbidade dentro de ilícito civil. Então já 

fica esclarecido que improbidade não está em 

jogo aqui". 

Ora, se improbidade é toda ação ou omissão do servidor 

ou empregado, que revela desonestidade, abuso de confiança, 

fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem 

(Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao 

empregador etc), fica claro que o desvio de conduta imputado a 

servidor, empregado público ou alguém a ele equiparado não restou, 

nesse primeiro momento, alcançado pelo pronunciamento do STF no 

referido julgado. 

Todavia, não se está aqui a tratar de desvio ou conduta 

funcional (improbidade) de servidor público, mesmo porque a 

competência do CRSS é limitada às questões derivadas do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS). 

O que existe, de concreto, é a conduta de pessoa que, 

após o falecimento do genitor, segurado da previdência social, 

continuou a receber a aposentadoria deste último, causando dano 

econômico-financeiro à entidade previdenciária. Trata-se de ação 

praticada por particular lesiva ao patrimônio público, que se amolda 

perfeitamente ao ato ilícito capitulado no art. 186 do Código Civil, 

cuja redação é a seguinte: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito 



Configurado o dano praticado contra o orçamento 

previdenciário (ato ilícito), a respectiva cobrança é prescritível, não 

lhe sendo oponível a imprescritibilidade de que trata o art. 37, § 52, 

da Constituição Federal. 

No caso, o recebimento indevido ou resgate da verba 

previdenciária junto ao banco depositário ocorreu em 1997, 

enquanto que somente 15 (quinze) anos após, ou seja, em 2012, o 

INSS tomou a iniciativa de postular a restituição da quantia 

levantada, quando já esgotados todos os prazos de prescrição que lei 

elenca, razão pela qual e com fundamento no art. 64, § 62, do então 

vigente Regimento do CRSS, aprovado pela Portaria MPS n2  548, de 

14.09.2011, acompanho o Relator e VOTO por CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO proposto pelo 

INSS. 

(.-,1 

Paulo Sérgio 
	

C. Costa Ribeiro 

Conselh iro (42  Cai) 



A 
Presiden e 

ROD 	O ESPINEL DONADON 
Relator 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Sócial-CRSS 

Conselho Pleno 

DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 43/2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PARA, NO MÉRITO, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o Voto do Relator e sua 
fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Robson Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria 
Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor 
Machado Marini, Maria Lígia Soria, Ionária da Silva Fernandes, Eneida da Costa 
Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Rodrigo Hugueney do Amaral Mello. 

Brasília-DF, 22 de novembro de 2017 
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