
Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

N° de Protocolo do Recurso: 44232.471870/2015-04 
Documento/Beneficio: Auxílio-Suplementar por Acidente de Trabalho 
Unidade de origem: APS - Lavras/MG 
Tipo do Processo: Reclamação ao Conselho Pleno 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social/INSS 
Recorrido: Antônio Carlos de Resende 
Benefício: 080.671.432-8 
Relatora: MARIA MADALENA SILVA LIMA 

Trata-se de RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO formulado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do artigo 64 do 
Regimento Interno deste Conselho de Recursos do Seguro Social, aprovado 
pela Portaria MDSA n° 116/2017, por entender que a decisão proferida pela 2' 
Composição Adjunta da 2a  Câmara de Julgamento infringiu a QUESTÃO 15 
DO PARECER CONJUR N° 616/2010. 

Foi concedido ao Senhor Antônio Carlos de Resende o benefício de 
Auxílio Suplementar por Acidente do Trabalho em 04/11/1986. Em 01/07/2010 
(data do início do pagamento) foi, concedido ao interessado o benefício de 
aposentadoria por invalidez previdenciária por decisão judicial. 

Em 06/05/2015 foi verificado a concomitância de pagamento 
incompatível dos dois benefícios, sendo informado ao interessado que deveria 
devolver aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente no período de 
01/07/2010 a 30/04/2015. 

A Junta de Recursos determinou a devolução dos valores recebidos 
indevidamente pelo interessado. Decisão retificada pela 2a  Composição 
Adjunta da 2a  Câmara de Julgamento que entendeu que não cabia a devolução 
dos valores recebidos indevidamente não por reconhecimento ou não de boa-fé 
conforme Parecer MPS/CONJUR 616/2010, pois este não era o fundamento da 
analise deste processo, mas que a análise da devolução dos valores recebidos 
indevidamente se fundamenta "apenas na natureza alimentar das parcelas já 
consumidas e que, por certo, não podem ser devolvidas pelo segurado." 
Fundamentou sua decisão o §1° do artigo 100 da CF e artigo 37, §. 6° da 
Constituição Federal de 1988. 
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Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

O INSS apresentou pedido de RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO 
alegando que a 2a  Composição Adjunta da 2a Câmara de Julgamento "afastou 
expresso comando do Parecer CONJUR/MPS 616/2010, apontando-lhe a 
inconstitucionalidade, frente ao indicado princípio constitucional da 
irrepetibilidade dos alimentos." 

Que não cabe aos órgão do CRSS afastar a aplicação de ato normativo 
ministerial em vigor por inconstitucionalidade ou ilegalidade nos termos do art. 
70 do RI/CRSS, aprovado pela Portaria 116/2017 e Parecer 5/2014/CGU/AGU, 
aprovado pelo Consultor Geral da União. E que cabe a análise do processo nos 
termos do Parecer 616/2017. 

Os autos foram encaminhados a 2a Composição Adjunta da 2a Câmara 
de Julgamento que manteve o mesmo entendimento. Observando que o 
interessado apresentou contrarrazões solicitando a manutenção da decisão 
proferida pela 2a  Composição Adjunta da 2a  Câmara de Julgamento. 

Os autos foram então encaminhados a Divisão de Assuntos Jurídicos 
(DAJ) do CRSS que entendeu ter ocorrido infringência em tese do parecer 
apontado pela Reclamação e após ser submetido o feito à apreciação da 
Senhora Presidente deste Conselho, esta, determinou que o processo fosse a 
mim distribuído. 

MARIA MADALENA SILVA LIMA 
Representante do Governo 

VOTO 

EMENTA: RECLAMAÇÃO À COMPOSIÇÃO PLENARIA DO CONSELHO DE 
RECURSOS DO SEGURO SOCIAL — CRSS (ART. 64 DO REGIMENTO 
INTERNO DO CRSS, APROVADO PELA PORTARIA MDSA N° 116, DE 20 
DE MARÇO DE 2017). INFLIGENCIA DA NORMA NOS TERMOS DO 
ARTIGO 64 DO RI/CRSS, APROVADO PELA PORTARIA N° 116/2017 — 
RECLAMAÇÃO JULGADA COMO PROCEDENTE 

i'  
A Reclamação ao Pleno está disciplinada no artigo 64 do Regimento 

Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDSA n° 116, de 20 de março de 
2017, transcrito abaixo: 
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Conselho Pleno 

"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: 

I 	- 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; 

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 Previdência Social; 

III - Enunciados editados pelo Conselho Pleno. 

§ 1° O prazo para o requerimento da Reclamação ao Conselho Pleno é de 
30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão infringente e 
suspende o prazo para o seu cumprimento. 

§ 2° Caberá ao Presidente do CRSS fazer o juízo de admissibilidade da 
Reclamação ao Conselho Pleno verificando se estão presentes os 
pressupostos previstos no caput, podendo: 

I 	- indeferir por decisão monocrática irrecorrível, quando verificar que 
não foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade previstos no 
caput; 

II - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no Conselho 
Pleno quando verificar presentes os pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput. 

§ 3° Os processos poderão ser preliminarmente submetidos pelo Presidente do 
CRSS ao órgão julgador que prolatou o acórdão infringente, para facultar-lhe a 
Revisão de Ofício nos termos do art. 59 deste regimento. 

§ 4° O resultado do julgamento da Reclamação pelo Conselho Pleno será objeto 
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." 

Da analise dos autos verifica-se que a Reclamação ao Conselho Pleno, 
protocolada pelo instituto Nacional da Previdência Social — INSS é tempestiva 
nos termos do §1° do art. 64 do RI/CRSS. 

A Lei Complementar n° 73 de 10 de fevereiro de 1993 referentes a 
Pareceres e Súmulas da Advocacia-Geral da União dispõe que: 

"Art. 42. Os Pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro 
de Estado, pelo Secretário-geral e pelos titulares das demais Secretarias da 
Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças 
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Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades 
vinculadas" 

Nota-se que a questão a ser discutida em relação ao pedido de 
Reclamação ao Pleno é se a fundamentação utilizada infringiu os Incisos 1, II e 
III do art. 64 do RI/CRSS. 

O Art. 68 do RI/CRSS, aprovado pela Portaria n° 116, de 2017, dispõe 
que: 

"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." 

O mérito discutido no processo trata da devolução de valores recebidos 
indevidamente ainda que recebidos de boa-fé, sendo que a decisão proferida 
pela 2a Composição Adjunta da 2a  Câmara de Julgamento foi fundamentada no 
§1° do artigo 100 da Constituição Federal de 1988 e artigo 37, § 6° da 
Constituição Federal de 1988 (transcritos abaixo), entendendo que os valores 
recebidos são de‘  caráter alimentar e as parcelas consumidas não podem ser 
devolvidas pelo segurado. 

"Art. 100. Os .pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 
Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à 
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para 
este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 62, de 2009). (Vide 
Emenda Constitucional n° 62. de 2009) (Vide ADI 4425) 
§ 1° Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes 
de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, 
benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, 
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os 
demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
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§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 

O Parecer CONJUR/MPS n° 616/2010, em sua questão, dispõe que: 

"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 benefício 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 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 Regulamento da Previdência Social, no seu art. 154, contém alguns 
parãmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do 
erário." 

Como pode se notar os fundamentos no qual a 2a Composição Adjunta 
da 2a  Câmara de Julgamento se baseou para analisar este processo trata de 
assunto divergente do que trata no Parecer CONJUR/MPS n° 616/2010 e que 
se discute nos autos, que no caso é a devolução dos valores recebidos 
indevidamente, ainda que de boa-fé, em razão da não cessação em época 
própria do benefício de Auxílio Suplementar por Acidente do Trabalhó, que foi 
pago de 01/07/2010 a 30/04/2015 em concomitância com o benefício de 
aposentadoria por invalidez previdenciária, uma vez que é proibido o 
recebimento em conjunto de benefícios conforme dispõe o art. 167 do Decreto 
n° 3048/1999. 

Assim, entendo que cabe a análise do processo com base no que dispõe 
o texto do Parecer 616/2010, ao qual estamos vinculados, conforme 
mencionado acima, nos termos de nosso Regimento Interno, não cabendo a 
nos, na condição de Conselheiro, deixar de aplica-lo sem lei que autorize. 

Assim, sem adentrar ao mérito da questão, entendo que houve violação 40  
por parte da 2a  Composição Adjunta da 2a  Câmara de Julgamento por não •F 
analisar a situação do processo com base no Parecer CONJUR/MPS n° 
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Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

616/2010, que foi devidamente aprovado pelo Ministro de Estado, e neste caso, 
cabe a reclamação do INSS. 

Deve ser observado que ocorreu mudança de atuação das Composições 
Adjuntas das Câmaras de Julgamento para as Juntas de Recursos/CRSS de 
acordo com a Portaria GP/CRSS n° 17, de 07 de abril de 2017. 

CONCLUSÃO: Desta forma, VOTO no sentido de JULGAR 
PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO, 
devendo ser notificada a 2a  Câmara de Julgamento, nos termos do § 4° do 
artigo 64 do Regimento Interno do Conselho de Recursos do Seguro Social — 
,RI/CRSS, aprovado pela Portaria n° 116/2017. 

Brasília-DF, 28 de agosto de 2018 

4P, 
MARIA M A  1.  AL ENA SILVA LIMA 

Representante do Governo 
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Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho de. Recursos do Seguro Social-CRSS 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 5612018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentidà de 
JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO DO INSS E DAR-LHE 
PROVIMENTO, 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, Gustavo Beirão Araújo, 
Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Daniel Áureo Ramos, Raquel Lúcia de 
Freitaà, Vanda Maria Lacerda, lmara Sodré Sousa Neto, Daniela Milhomen 
Souza, Guilherme Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Rodolfo 
Espinel Donadon, Eneida da Costa. Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Adriene 
Cândida Borges. 

Brasília-DE, 28 de agosto de 2018 

MARIA MA&LEaãtlr/A LIMA 
4 

AN CR ST 

 

 

Relatora 	 Presidente 
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