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Relatório 

Processo oriundo do E-RECURSOS. 

O processo em análise tem por Objeto Pedido de Uniformização de Jurisprudência 
ao Conselho Pleno, formulado pelo segurado Luiz Rodrigues, em matéria acerca da 
necessidade de ressarcimento dos valores recebidos em razão da constatação de erro de cálculo 
do valor do benefício. 

Em uma síntese do processo, o beneficiário Luiz Rodrigues foi contemplado com 
aposentadoria por invalidez. Reqnereu a revisão dos valores do benefício, em 15/06/2011, 
pleiteando à aplicação das disposições a-  que se refere o art. 29 da Lei n° 8.213/91, fato que 
levou a majoração da renda de R$ 1.074,17 para R$ 1.928,14. 

Conforme análise do INSS, justificou que na primeira revisão efetuada em julho de 
2011, os salários-de-contribuição do interessado, nas competências entre 02/2002 e 05/2002, 
teriam sido alterados de R$250,00 para R$1.430,00, de forma indevida, uma vez que não teria 
havido a apresentação de documentos comprobatórios contemporâneos. Com  a nova revisão do 
salário-de-contribuição, restou um saldo negativo para restituição. 

Interposto recurso ordinário, este foi improvido pela 16' Junta de Recursos que 
confirmou a irregularidade na apuração da renda em revisão. 

Inconformado, o segurado recorreu às Câmaras de Julgamento requerendo a 
reforma da referida decisão, porém, a 03a Câmara de Julgamento (CAJ) também negou 
provimento ao seu recurso mantendo a devolução com base no exposto no art. 115 da Lei n° 
8.213/91 e Questão n° 15 do Parecer Conjur/MPS 116/2010. Do acórdão, destaco o 
entendimento do Relator que firmou convicção da irregularidade na apuração da renda: 

Observo, contudo, que as informações inseridas no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais — CNIS (evento 1 , proc adm5, págs. 3 e 8) indicam, para as 
competências 02/ a 05/2002, salários-de-contribuição no valor de R$250,00. Via 
de regra, são esses os salários-de-contribuição que devem ser utilizados no cálculo 
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do salário-de-benefício do segurado, nos termos do art. 29-A da Lei n° 8.213, de 
1991, verbis: (...) 

Nessa segunda revisão, realizada em agosto de 2011, em que foram utilizados os 
salários-de-contribuição registrados no CNIS,. no valor de R$250,00, mas 
mantendo-se o direito do segurado à revisão de seu benefício segundo as 
disposições do art. 29 da Lei n° 8.213, de 1991, a renda mensal inicial foi alterada 
de R$730,04 para R$838,70, e a mensalidade reajustada foi modificada para 
R$1.390,32 (evento 1, proc adm6, pág. 10). Percebe-se, pois, que, mesmo na 
segunda revisão, houve uma alteração para maior da renda mensal inicial do 
segurado. 
Diante da nova revisão, percebe-se que o segurado, ao receber o complemento 
positivo de R$55.072,07 obtido na primeira revisão (referente aos valores 
atrasados), recebeu, a maior, em face da utilização incorreta dos salários-
decontribuição, um valor de R$46.663,08 (evento 1, proc adm6, pág. 10), 
correspondentes à diferença entre os R$55.072,07 e os valores corretos a que faria 
jus. O que está sendo, então, cobrado do interessado é o valor de R$46.663,08, 
pagos a maior da primeira revisão, que, atualizado segundo a planilha anexada ao 
evento 1, proc adm7, págs. 06/08, correspondia, naquela oportunidade, a 
R$55.340,07." 
A meu juízo, pois, correto o procedimento utilizado pelo INSS ao efetuar a • 
segunda revisão do benefício em debate, em que ficou evidenciado um pagamento 
a maior feito ao interessado." 

Ofertados embargos de declaração pela parte, porém, não acolhidos pelo Órgão 
Julgador. 

O segurado formulou, na data de 22/02/2016, o presente Pedido de Uniformização 
de Jurisprudência ao Conselho Pleno desde CRSS, fazendo um relato do processo e da forma 
ein que se procedeu à revisão do benefício. No mais, que á Acórdão da 03a CAJ divergiu de 
entendimento de outras CâMaras que julgam no sentido de não haver "recebimento de valores 
a título de boa-fé, não por erro do segurado, não há obrigação de devolver, ainda mais sendo 
estes valores considerados verbas alimentícia." Fez referência aos Acórdãos: 6098/2015 e 
823/2014 da 02' CA da 27' Junta de Recursos; Acórdão n°694/2014 da 17a Junta de Recursos 
e Acórdão n° 1.449/2014 da 01' CA da 04' Câmara de Julgamento (CAJ). 

A Presidência da 03a CAJ emitiu despacho admitindo o procedimento de 
Uniformização de Jurisprudência, porém, acatando apenas o Acórdão da 01a CA da 04a Câmara 
de Julgamento (CAJ) como paradigma. 

Juntado o Despacho CRSS/DIJURJLTF n° 108/2017 com manifestação da DAJ. O 
Procedimento de Uniformização de Jurisprudência foi instaurado pela Presidência do CRSS 
com distribuição dos autos a este Conselheiro. 	• 
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É o relatório. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial entre as Coraras de Julgamento 
no que tange à devolução de valores recebidos indevidamente, por erro da Autarquia. 
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. A 
devolução de valores recebidos indevidamente, ainda que por erro da Autarquia, é 
obrigãtória na forma da legislação previdenciária - art. 115 da Lei n° 8.213/91 e art. 154 
do Decreto n° 3.048/99 - e Questão n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 616/2010. Estrita 
observância do julgamento ao previsto em lei, decreto e ato normativo ministerial, na 
forma dos arts. 68 e 69 do Regimento Interno do CRSS. Precedentes do Conselho Pleno. 
Pedido de Uniformização conhecido e improvido. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento .envolvendo o ressarcimento de valores após constatação de 
recebimento indevido do beneficio, porém, derivados de erro exclusivo do INSS. 

Preliminarmente, cumpre informar que 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. 3°, 
inc. II, do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017, a saber: 

Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 
(--) 
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; 
(--) 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 63, inc. I, §§ 1° e 6° 
do mesmo Regimento Interno: 

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: 
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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; 
(...) 
§ 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 Pleno. 
§ 2° E de 30 (trinta) dias o prazo para o requerimento do Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência e para o oferecimento de contrarrazões, 
contados da data da ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 
respectivamente, hipótese em que suspende o prazo para o seu 
cumprimento. 

É tempestivo o pedido. 

Não cabe análise dos Acórdãos n° 6098/2015 e 823/2014 da 02a CA da 27a Junta de 
Recursos. A Uniformização de Jurisprudência pressupõe divergências entre Câmaras de 
Julgamento apenas. Todavia, a parte interessada comprovou a divergência de, entendimentos 
entre composições de julgamento. O Acórdão da 03a CAJ divergiu de entendimento de outra 
Câmara, no caso, da 01a CA da 04a Câmara de Julgamento (CAJ) que julgou no sentido de 
afastar a cobrança no caso de recebimento de boa-fé com erro exclusivo do INSS. 

Portanto, o pedido formulado é admissível e passo a apreciar a matéria ora 
discutida. 

De acordo com o art. 115, inc. II e § 1° da Lei n° 8.213/91: 

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: 
C-) 
II - pagamento de benefício além do devido; 
§ 1° Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme 
dispuser o regulamento, salvo má-fé. (Renumerado do Parágrafo único pela 
Lei n° 10.820, de 17.12.2003) 

O antigo acima foi regulamentado pelo Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da 
Previdência Social). No caso, o art. 154, inc. II e §§ 3° e 4°, quando de erro do INSS, a saber: 

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

Entre os princípios fundamentais que norteiam a Administração Pública, sobressai 
o princípio da legalidade. Para constar, o Regimento Interno do CRSS,. aprovado pela Portaria 
MDAS n° 116/2017, manteve o mesmo conteúdo do art. 70 do então Regimento Interno do 
CRPS vigente à época do pedido formulado, alterando-se, apenas, a numeração do dispositivo 
legal, art. 69, a saber: 

Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar a aplicação, por 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, 
decreto ou ato normativo ministerial em vigor, ressalvados os casos em que: 
I - já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo 
Tribunal Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via 
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender 
a sua execução; e 
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação 
da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos 
efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República. 

Por esse contexto, já é possível constatar que o julgamento administrativo com base 
em jurisprudência de Tribunal, ainda que dos Tribunais superiores, não é possível nos casos em 
que esse entendimento judicial destoe de expressa norma legal. É sempre preciso ter em mente 
que o princípio do livre convencimento do Magistrado não vigora, em sua total autonomia, na 
seara administrativa. Ademais, o poder de declarar a norma ilegal ou inconstitucional, presente 
na magistratura, também passou longe de ser admissível administrativamente. 

A renda do beneficio do segurado foi indevidamente majorada após erro de cálculo 
do INSS na composição do salário-de-contribuição de algumas competências. Logo, não houve 
fraude em tal revisão. Afastada a má-fé do segurado, também se aplica ao processo a Questão 
n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 616/2010, aprovado pelo Ministro da Previdência Social, e 
tem a seguinte redação: 

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? 
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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 
parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do 
erário. (grifo nosso) 

É obrigatório ao Conselho a análise do Parecer Ministerial quando aprovado pelo 
Ministro de Estado. Quando da interposição do pedido de Uniformização pelo segurado, 
vigorava o Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MPS n° 548/2011 e .em seu 
artigo 69 indicava: 

Art. 69 Os pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, quando aprovados 
pelo Ministro de Estado, nos termos da Lei Complementar n° 73, de 10 de 
fevereiro de 1993, vinculam os órgãos julgadores do CRPS, à tese jurídica 
que fixarem, sob pena de responsabilidade administrativa quando da sua não 
observância. 

Já a presente decisão, amparada pelo Regimento Interno do CRSS, Portaria MDAS 
n° 116/2017, tratou de vincular o julgamento do Conselho não apenas aos Pareceres aprovados 
pela Consultoria Jurídica do MDSA, mas também àqüeles Pareceres normativos das 
Consultorias Jurídicas 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: 

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 
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e do Trabalho e Previdência Social, enquanto não revistos pela atual 
Consultoria Jurídica do MDSA. 

Até a data deste julgamento, a Consultoria Jurídica do MDS 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. 

. 	Faço um parêntese para relembrar os Colegas que o então Conselho de Recursos da 
Previdência Social (CRPS) já sinalizou com uma tentativa de afastar a vinculação às teses 
jurídicas contidas nos Pareceres Ministeriais. Tanto que chegou a ser editado o Enunciado n° 
35 indicando que: 

"Os pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência 
Social aprovados pelo Ministro de Estado, bem como as súmulas e 
pareceres normativos da Advocacia-Geral da União vinculam o 
Conselho de Recursos da Previdência Social em suas atividades, exceto 
nas de controle jurisdicional." 

Entretanto, o citado Enunciado, em um primeiro momento, foi suspenso em virtude 
da antecipação de tutela conferida pelo Presidente do então CRPS ao Pedido de Nulidade dos 
Enunciados formulado pela Procuradoria Geral Federal do INSS. Em um segundo momento, 
foi revogado conforme Resolução n° 17 de 27/11/2014, publicado no DOU de 09/12/2014 
(Seção l n  pág. 38). 

Uma das razões levadas em consideração pelo Pleno para a revogação acima citada 
foi o exposto no Parecer n° 05/2014/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor Geral da União em 
30/04/2014, que de forma expressa cita a: 

"Inafastabilidade da vinculação do CRPS às teses jurídicas 
encampadas nos pareceres do Advogado-Geral da União aprovados 
pelo Presidente da República ou da unidade consultiva da AGU quando 
aprovada pelo Ministro de Estado da Previdência Social, por força do 
disposto nos artigos 40 a 42, da Lei Complementar n° 73, de 1993" 

Para fins de melhor elucidação do caso, a Súmula n° 72 da AGU trata da 
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, mas pelo servidor público. Tratar a equiparação 
principiológica do servidor público e o segurado do RGPS (quanto a esse tema) é salutar e no 
meu entendimento pessoal, correta. Não obstante, o fato é que estaríamos adentrando na seara 
doutrinária e até mesmo jurisprudencial e, ao considerarmos que é vedado ao Conselheiro 
declarar a ilegalidade de texto de lei e de ato normativo ministerial, teríamos novamente a 
barreira do Parecer Vinculativo sobrepondo a esse entendimento. 

Nesse sentido e mesmo ciente do entendimento diverso do Poder Judiciário quando 
a análise do caráter alimentar do benefíCio e boa-fé do beneficiário, o fato é que a legislação 
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previdenciária e a Questão n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 616/2010, vinculativa ao Conselho, 
é clara ao declarar que a boa-fé não afasta o dever de ressarcimento quando da majoração 
equivocada do benefício por erro do INSS. 

No mais, esse também foi o entendimento do Conselho Pleno ao analisar o Pedido 
de Reclamação ao Conselho Pleno com procedência do pedido do INSS, fato que gerou a 
Resolução n° 33/2017 de 21/11/2017: 

RECLAMAÇÃO À COMPOSIÇÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE 
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 64 DO 
REGIMENTO DO CRSS, APROVADO PELA PORTARIA MDAS N° 
116, DE 20 DE MARÇO DE 2017). NÃO INFRINGÊNCIA DA 
NORMA NOS TERMOS DO ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO (...). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
(--) 
Portanto, entendo que houve afronta ao parecer CONJUR/MPS/CGU/AGU 
n° 616/2010, urna vez que de acordo com a questão 15 (...) não peiinite o 
perdão de dívida advinda do recebimento indevido de benefício." (Cons. 
Rel. Maria Madalena Silva Lima) 

Portanto, a decisão da 03a Câmara de Julgamento (CAJ), ao manter o processo de 
cobrança dos valores recebidos indevidamente, o fez de acordo com o contido no art. 115 da 
Lei n° 8.213/91, art. 154 do Decreto n° 3.048/99 e Questão n° 15 do Parecer Conjur/MPS n° 
616/2010, todos de seguimento obrigatório pelo Conselho, motivo pelo qual o pedido 
formulado pelo segurado não pode prosperar. 

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

Brasília — DF, 27 de fevereiro de 2018. 

RO,D O ESPINEL DONADON 
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DECISÓRIO 

Resolução n° 15/2018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os 
membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de CONHECER DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA para, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, de acordo como Voto do Relator e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Vânia Pontes 
Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, 
Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, Valida Maria Lacerda, Nádia Cristina Paulo dos Santos 
Paiva, Daniela Milhomen Souza, Maria Lígia Soria, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Eneida da Costa 
Alvim e Tarsila Otaviano da Costa. 

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2018 

ANA CRIES  V  A E A 
Presidente 
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