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N° de Protocolo do Recurso: 44232.937344/2017-74 
Documento/Benefício: Pensão por Morte Previdenciária 
Unidade de origem: Agência da Previdência. Social — Tupã/SP 
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Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 
Recorrido: SUELI DOS SANTOS 
Benefício: 21/121.808.245-0 
Relatora: ENEIDA DA COSTA ALVIM 

RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, apresentado 
pelo INSS em 15/08/2017 — Evento 26. 

O presente pedido foi interposto em vista do Acórdão proferido pela oia Câmara de 
Julgamento, quando negou provimento ao Recurso Especial do INSS, alegando que "Em 2013, 
erroneamente, o benefício foi revisto automaticamente para aplicação do artigo 29, - H da Lei 
8.213/91. Após constatação da irregularidade na revisão, já que houve a decadência para a 
revisão, foram adotados os procedimentos, também automáticos, para que o benefício voltasse à 
condição anterior" — evento 24. 

Sueli. dos Santos requereu o beneficio de pensão por morte e teve o mesmo 
concedido. 

Após concessão do benefício foi realizada revisão, quando foi comunicada ao 
segurado a realização da revisão com o crédito de R$ 2.327,30 (dois mil, trezentos e vinte e sete 
reais e trinta centavos) referente ao período de 17/04/2007 a 31/01/2013, decorrente da alteração 
da renda inicial de R$ 866,89 (oitocentos e sessenta e seis reais G oitenta e nove centavos) para 
R$ 899,84 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

Alega a Autarquia que efetuou a revisão neste benefício, indevidamente, tendo em 
vista que a DDB - Data do Despacho do Benefício é anterior a 17/04/02, e portanto, anterior a 10 
anos da citação do INSS ocorrida em 17/04/02, razão pela qual o benefício foi alcançado pela 
decadência. 

A 15a Junta de Recursos deu provimento ao recurso da interessada, conforme acórdão 
858/2017, alegando que "a revisão do benefício deve ser mantida, posto que a renda mensal foi 
decorrente da aplicação das disposições contidas no artigo 29, II da Lei 8213/91". — evento 12. 
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Após análise dos autos a 01' CAJ negou provimento ao recurso do INSS conforme 
Acórdão 4836/2017, alegando que "As determinações contidas no Memo Circular não podem 
sobrepor às determinações legais, pois as revisões deveriam ocorrer, automaticamente, na forma 
da Lei, pois, já havia previsão legal para a chamada "Revisão do artigo 29, inciso II" A ACP n° 
0002320-59.2012.403.6163/SP somente "forçou" o INSS a revisar o benefício que já deveria ser 
revisto" — evento 24. 

O INSS apresentou o presente pedido de Uniformização de Jurisprudência, alegando 
que: "houve infringência ao art. 63, inciso I, do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela 
Portaria n° 116, de 20 de março de 2017. A revisão mencionada foi baseada lia Ação Civil 
Pública — ACP n° 0002320-59.2012.4.03.6183/SP, com fundamento de validade legal no artigo 
29, inciso II, da Lei 8.213/1991", apresentando como paradigma o Processo 44232.914422/2016-
81, referente ao NB 21 /122.035.637-6 da 3' CAJ/CRSS, onde foi decidido no sentido da 
decadência do direito da revisão do ato concessório da prestação, considerando a data da 
concessão do benefício, art. 103 da Lei n° 8.213 de 1991". 

Não foi juntado aos autos o referido Acórdão paradigma. 

Análise por parte de Divisão de Assuntos Jurídicos encaminha o processo ao 
Presidente do Conselho Pleno do Conselho de Recursos do Seguro Social, o qual determina a 
distribuição do processo a essa relatora — evento 42. 

' É o relatório. 

VOTO 

EMENTA: PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DA ACP 0002320-
59.2012.4.03.6183/SP. DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO 
DE VALORES RECEBIDOS. IMPROCEDENTE. DEVIDA REVISÃO NOS MOLDES 
DO ART. 29, INCISO II DA LEI 8.213/91. 

Pedido formulado pelo INSS em 15/08/2017. Consta registro de ciência da decisão 
em 19/07/2017. 

Pedido de Uniformização de Jurisprudência tempestivo. 

Conforme legislação em vigor, a Uniformização de Jurisprudência tem previsão na 
Portaria 116/2017, conforme abaixo transcrito: 

Art. 3° - Ao Conselho Pleno compete: 
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I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária e 
assistencial, mediante emissão de Enunciados; 

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; e 

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

Art. 63. 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 CRSS, em sede de Recurso Especial, ou entre estes e 
resoluções do Conselho Pleno; ou 

II - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 
acórdãos de Juntas de Recursos do CRSS, nas hipóteses de alçada exclusiva previstas no art. 
30, § 2°, deste Regimento, ou entre estes e Resoluções do Conselho Pleno. 

§ 1° - 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 Plena 

No caso concreto, a interessada teve o beneficio concedido em 04/10/2001 e em 
18/02/2013 foi notificada da revisão realizada pela Autarquia na forma do art. 29 inciso II da Lei 
n° 8213/91 em razão da ACP n° 0002320-59.2012.4.03.6183/SP, informando que os valores dos 
benefícios calculados sob fundamentação do Decreto n° 3.265/99 seriam automaticamente 
revisados. 

Após revista a renda mensal do benefício, a Autarquia verificou que a data de 
despacho do benefício — DDB era anterior a 17/04/2002, não fazendo a interessada jus à revisão 
realizada. 

O ponto controverso, se refere à manutenção da revisão do benefício na forma do art. 
inciso 11 da Lei n° 8213/91 e a cobrança dos valores recebidos, sob alegação de que houve 
decadência para revisão do beneficio. 

O acórdão n° 4836/2017 proferido pela 01' CAJ, negou provimento ao recurso do 
INSS, decidindo por manter a revisão realizada no benefício com DDB em 04/01/2002. Na 
referida decisão a beneficiária da pensão ficou desobrigada da devolução dos valores decorrentes 
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da referida revisão realizada pela Autarquia, descaracterizando a decadência para rever os 
benefícios com DDB anteriores a 17/04/2002, sob o argumento "de que.  a ACP n° 0002320-
59.2012.4.03.6183/SP somente forçou o INSS a revisar os benefícios que já deveriam ter sido 
revistos nos termos do artigo 29, inciso II da Lei 8.213/91". 

O Acórdão paradigma apresentado (Acórdão 4244/2017 da 3a  Câmara de Julgamento) 
deu provimento ao recurso do INSS, decidindo pelo cancelamento da revisão do beneficio com 
DDB em 25/02/2002 e a devolução dos valores rècebidos em decorrência de procedimento 
irregular realizado pela Autarquia,. fundamentando que conforme acordo firmado pela ACP n° 
0002320-59.2012.4.03.6163/SP, as revisões com DDB anteriores a 17/04/2002 estão decadentes. 

Dessa forma, resta clara a existência de divergência nos Acórdãos proferidos, no 
entanto, apesar da revisão ter sido realizada após o prazo decadencial, tal situação não caracteriza 
recebimento indevido referente valores do benefício revisto, mas tão somente o ato da Autarquia 
em rever um beneficio que fora concedido com erro e, que mesmo atingido pela decadência, 
deveria ter sido revisto. 

Saliento ainda a mudança de entendimento dessa relatora, uma vez que, em processo 
com matéria análoga, proferi voto, entendendo pela devolução dos valores recebidos proveniente 
de revisão, afirmando que a decadência deveria ser acatada, no entanto, amadurecendo o 
entendimento em relação à matéria, verifico que, de fato a decadência desobriga a Autarquia 
quanto à revisão, no entanto, uma vez realizada deve ser mantida. 

Assim, no presente caso, conheço do pedido de Uniforrriização de Jurisprudência, no 
entanto nego provimento ao INSS. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, VOTO no sentido de preliminarmente 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE 
PROVIMENTO. 

Brasília-DF, 29 de maio de 2018 

ENEIDA TA COSTA ALVIM 
Relatora 
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N° de Protocolo do Recurso: 44232.937344/2017-74 
Documento: 21/121.808.245-0 
Recorrente: INSS 
Recorrido: SUELI DOS SANTOS 
Relatora: Eneida da Costa Alvim 

Voto Divergente Vencedor 

PENSÃO. POR MORTE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento 
no que tange aos efeitos devolutivos de valores recebidos indevidamente. 
Competência para análise deste Conselho Pleno na forma do art. 3° inc. II do 
Regimento Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017. 
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do 
mesmo Regimento. Revisão errônea da &VII decorrente de ACP n° 0002320-
59.2012.4.03.6183. Impossibilidade. Acordo judicial que determinou a observância 
da decadência. Devolução de valores. Pedido de Uniformização conhecido e provido. 
Necessidade de revisão de ofício do acórdão impugnado na forma do § 12 do art. 63 
do Regimento Interno do CRSS. 

Trata-se de revisão -da RMI do beneficio decorrente da Ação Civil Pública n° 
0002320-59.2012.4.03.6183, que determinou que deveriam ser realizadas revisões nos 
benefícios previdenciários em razão do disposto no artigo 29, inciso II, da Lei n. 
8.213/1991. 

Em um brevíssimo resumo do caso, a segurada teve benefício concedido em 
04/10/2001 e, em 18/02/2013, foi notificada da revisão automática do seu benefício de , 
acordo com o exposto no parágrafo anterior. 

Segundo o voto da Colega Relatora, 

"apesar da revisão ter sido realizada após o prazo decadencial, tal 
situação não caracteriza recebimento indevido referente valores do 
benefício revisto, mas tão somente o ato da Autarquia em rever um 
benefício que fora concedido com erro e, que mesmo atingido pela 
decadência, deveria ter sido revisto." 
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Mais além, a Relatora informa que "de fato a decadência desobriga a Autarquia 
quanto à revisão, no entanto, uma vez realizada deve ser mantida." 

Efetuado esse breve relato do julgado, peço vênia para discordar da Nobre Colega 
e apresento meu voto divergente pelas razões que passo a expor: 

O ato do INSS em rever o benefício tem prazo decadencial é de dez anos confoiiiie 
art. 103-A da Lei 8.213/91: 

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. 

A Ação Civil Pública n° 0002320-59.2012.4.03.6183, teve sentença 
homologatória pelo Juízo da 02" Vara Federal Previdenciária de São Paulo. No acordo 
redigido pelo INSS (Procuradoria Federal), pelo Ministério Público Federal e o Sindicato 
Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, assentou-se, a 
respeito da decadência: 

"Acordam as partes, em observância ao prazo decadencial preceitUado 
pelo art. 103, da Lei n° 8.213/91, que o INSS não promoverá a revisão 
dos benefícios cuja concessão, considerada_na data do deferimento do 
benefício — DDB, anteceder em mais de dez anos a citação na ACP n° 
0013894-04.2012.4.03.0000/SP, fato ocorrido em 17 de abril de 2012." 

Nesse contexto, não cabe discutir no campo administrativo os efeitos da revisão 
promovida pela ACP aos benefícios despachados após dez anos da citação, fato que 
implica no presente processo, concedido em 04/10/2001. Ademais, entendo que cabe a 
citação do exposto no_ § 5° do art. 36 do Anexo do Regimento Interno do CRSS — Conselho 
de Recursos do Seg,uro Social, aprovado pela Portaria n° 116 de 20/03/17: 

Art. 36. 
(—) 
§ 5° Se o conhecimento da propositura da ação judicial for posterior ao 
julgamento do recurso administrativo e houver decisão judicial transitada em 
julgado com o mesmo objeto do processo administrativo, conforme 
orientação da Procuradoria Federal Especializada, a coisa julgada 
prevalecerá sobre a decisão administrativa. 
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O que importa no dispositivo acima é o fato da prevalência da coisa julgada 
judicial. Se decidido pelo Juízo o março inicial para analisar a decadência dà revisão 
acordada, não cabe ao Conselho julgar em desacordo com o mandamento judicial. 

Assim, o pedido do INSS tem fundamento legal. O benefício da requerente não 
poderia ter- sido revisto em sua RMI pelo fato de ter sido concedido em tempo superior a 
dez anos da citação da ACP. 

Quanto à devolução dos valores recebidos de forma indevida, temos o Parecer 
CONJUR/MPS/N.° 616/2010, de 23/12/10, tratando sobre a solução de diversas questões 
jurídicas relativas à aplicação da legislação e no presente caso, a questão 15, aqui 
resumida, a saber: 

Parecer CONJUR/MPS/N.° 616/2010 
(—) 

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? 
(• •) 

89.Por outro lado, a legislação em vigor não permite o perdão da dívida 
ao segurado recebedor de benefício 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 
benefício do INSS. É o que se extrai da leitura do art. 115, inciso II e § 1°, 
da LBPS. 

90. O Regülamento da Previdência Social, no seu art. 154, contém alguns 
parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do erário. 
(grifo nosso). 

Neste sentido, o art. 154, inc. II, e parágrafos do RPS menciona: 

Art.154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda 
mensal do benefício: 
(...) 
II - pagamentos de benefícios além do devido, observado o disposto nos §§ 2° 
ao 5°, 
(...) 
§3° 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. 
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§ 4° Se o débito for originário de erro da previdência social e o segurado 
não usufruir de beneficio, o valor deverá ser devolvido, com a correção de 
que trata o parágrafo anterior (...) (grifo nosso). 

Adequando os dispositivos_ acima citados com o caso dos autos, entendo que está 
correto o entendimento de que os valores recebidos indevidamente deverão ser 
devolvidos. 

A questão crucial do entendimento do Parecei-  Conjur/MPS 616/2010 é o termo 
"errônea interpretação da norma". Logo, o erro da Autarquia que enseja na aplicação de 
tal entendimento deve ser proveniente desta frase. Esse Conselheiro defende essa tese em 
seus votos não aplicando, indiscriminadamente esse Parecer a qualquer erro da Autarquia. 

Não obstante, o beneficio foi revisto por força de errônea interpretação da norma, 
considerando que não foi observada a decadência como fator impeditivo da revisão. 
Assim, a Questão 15 do citado-  Parecer se adequa ao caso e os Órgãos Julgadores do 
Conselho podem deixar de cumpri-la por força do exposto no art. 68 do Regimento 
Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS n°116/2017, a saber: 

Art. 68. Os Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, quando aprovados 
pelo Ministro de Estado, nos termos da Lei Complementar n° 73, de 10 de 
fevereiro de 1993, vinculam os órgãos julgadores do CRSS, à tese jurídica que 
fixarem, sob pena de responsabilidade administrativa quando da sua não 
observância. 
Parágrafo Único: A vinculação normativa a que se refere o caput aplica-se 
também aos pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, 
vigentes e aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdência Social e 
do Trabalho e Previdência Social, enquanto não revistos pela atual Consultoria 
Jurídica do MDSA. 

Até a data deste julgamento, a Consultoria Jurídica do MDSA não emitiu 
nenhum ato revogando a Questão n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 616/2010, aprovado 
pelo Ministro da Previdência Social. Portanto, permanece vinculando o julgamento 
administrativo do Conselho. 

Nestes termos, conheço do pedido de Uniformização de Jurisprudência e 
no mérito, dou-lhe provimento reconhecendo a necessidade de revisão do benefício 
na forma proposta pela Autarquia. 

Com a decisão acima, o acórdão ora impugnado da 01a Câmara de Julgamento 
deve ser revisto de ofício, na forma do § 12 do art. 63 do Regimento Interno do 
CRSS, adequando-a ao entendimento firmado nessa Sessão. 
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-- 	Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER 
DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo 
INSS para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília - DF, 28 de agosto de 2018. 

RODOLRY ESPINEL DONADON 
7/ Relator 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 41 /2018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por MAIORIA, no sentido de CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo INSS 
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO de acordo com o Voto Divergente 
Vencedor do Relator e sua fundamentação. Vencidos os (a) Conselheiros (a): Eneida da 
Costa Alvim, Vânia Pontes Santos e Vanda Maria Lacerda. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Robson Ferreira Maranhão, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio de Carvalho Costa 
Ribeiro, Maria. Madalena Silva Lima, Raquel Lúcia de Freitas, Imara Sodré Sousa Neto, 
Daniela Milhomen Souza, Guilherme Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, 

• Tarsila Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges. 

Brasília-DF, 28 de agosto de'2018 

i__-
",%0 ''' 

RODOLF, ESPINEL DONADON Al)\T t CRIS A E 	►  TA 
Relator 	 Presidente 
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