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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS às 
fls .227 em face do Acórdão nº 8037/2014 (fls.216/217) exarado pela 1ª Câmara 
de Julgamento, que negou provimento ao recurso do INSS, reconhecendo que 
os efeitos financeiros da revisão de RMI ocorram a partir da DER, por ser 
obrigação do INSS verificar a correta inserção dos valores no CNIS. 

Afirma o INSS em seu pedido que a 1ª CAJ concluiu que não houve 
inércia por parte da interessada com relação à apresentação de documentação 
para fins de formulação do cálculo da renda mensal inicial, pois não facultada 
tal apresentação. 

Continua em sua argumentação transcrevendo o artigo 29-A e §2º 
da lei 8.213/91 e afirma que o segurado poderá solicitar a retificação dos dados 
constantes do CNIS e a mesma, tão somente em 05/05/2011 apresentou a 
relação de salários de contribuição, o que possibilitou a revisão do benefício, 
devendo ser à partir desta data, ocorrer os efeitos financeiros. 

Por fim, indica como paradigma a Resolução 13/2013 deste 
Conselho Pleno, acostada às fls .219/226, a qual fixou os efeitos financeiros da 
revisão a contar da data do pedido de revisão. 

A interessada apresentou contrarrazões requerendo efetuar defesa 
oral e afirma que solicitou revisão de seu benefício co_ncedido em 0810512009 
em decorrência dos períodos de 03/06, 10/07 a 12/07 e 01/08 a 08/08 estarem 
com valores inferiores aos salários de 'contribuição, valores lançados pelo INSS 
que estão aquém daqueles recebidos por ela. Afirma ainda que não contribuiu 
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e nem foi responsável pelo erro ocorrido, não podendo arcar com o ônus e nem 
ser penalizada; Se o benefício foi concedido em 07/2009, o problema deveria 
ter sido solucionado de pronto; é de competência do INSS manter o cadastro 
atualizado, sendo ainda facultado ao INSS pedir ao segurado os documentos 
comprobatórios. 

Mediante a interposição do presente Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, a presidente da 1ª CAJ conheceu do pedido por serem 
atendidos os pressupostos de admissibilidade do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência , conforme fls .248/249. 

A DAJ por sua vez se manifestou nas fls .250, remetendo os autos ao 
presidente do CRPS, que no mesmo despacho, ao final , admite o pedido de 
Uniformização de Jurisprudência e distribuiu à relatora Fernanda de Oliveira 
Ayres. 

Devido seu afastamento do CRSS, os autos foram redistribuído a 
mim. 

É o relatório 

VOTO 
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REVISÃO DA RENDA MENSAL 
INICIAL EFEITOS FINANCEIROS. 
NOVOS ELEMl;NTOS. 1. NO CAS 
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO EM 
MANUTENÇÃO, CO 
APRESENTAÇÃO DE NOVOS 
ELEMENTOS, OS EFEITO 
FINANCEIROS DEVEM SER 
FIXADOS NA DATA EM QUE INSS 
TOMOU CONHECIMENTO 
DESSES ELEMENTOS. 2 NO 
CASO CONCRETO, OS 
ELEMENTOS Q PERMITIRAM AO 
INSS EFETUAR A REVISÃO 
REQUERID SOMENTE VIERAM 
AOS AUTOS QUANDO D 
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE 
REVISÃO. ART. 29-A D LEI Nº 
8.213, DE 1991. § 4º DO ART. 347 
DO DECRETO N 3.,048, DE 1999 
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Vêm os autos após interposição de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DE JURISPRUDÊNCIA por parte do INSS, em face de divergência entre 
Acórdão proferido pela Câmara de Julgamento do CRSS e a Resoluç~o 
13/2013, mais precisamente em relação à fixação dos efeitos financeiros em 
relação a revisão de RMI , se desde a DER do benefício concedido ou do 
pedido de revisão , após a segurada ter juntado documentação que ensejou no 
acolhimento do pedido de revisão . 

Com relação à análise da tempestividade do · pedido, verifico ser 
tempestivo, uma vez que não consta nos autos a data de ciência pelo INSS do 
acórdão proferido pela 1 ª CAJ . 

Da Divergência 

A Uniformização de Jurisprudência, no caso concreto , está 
disciplinada no artigo 3°, inciso li e artigo 63 , inciso 1 e §1° da Portaria MDSA 
116/2017, a seguir transcritos: 
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Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 

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

li 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 

Ili - .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: 

1 - quando houver divergência na interpretação 
em matéria de direito entre acórdãos de 
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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. 

' -

Indicou a autarquia uma Resolução do Conselho Pleno como 
paradigma em contraposição ao Acórdão em apreço, sendo este, acórdão da 
1ª CAJ, fundamentado no sentido de que não houve inércia por parte da 
interessada com relação à apresentação de documentação para fins de 
formulação do cálculo da renda mensal inicial , pois não facultada tal 
apresentação. 

Considerando · que a decisão paradigma é uma decisão em 
Resolução do Conselho Pleno, conheço do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência. 

DO MÉRITO 

O foco da divergência apontada pelo INSS é a não obrigação do 
INSS em verificar se estão corretos os valores de salário de .contribuição 
inseridos no CNIS, bem como, a fixação dos efeitos financeiros decorrentes da 
revisão de RMI após a juntada dos respectivos comprovantes de salário de 
contribuição por parte do segurado. 

Da análise do acórdão ora em apreço, verifico que a decisão pautou
se que seria obrigação do INSS em verificar se os valores de salário de 
contribuição inseridos no CNIS e mesmo que os valores corretos só foram 
comprovados mediante a juntada de nova documentação após concedido o 
beneficio, não caberia à segurada esta comprovação e consequentemente 
fixando os efeitos financeiros desde a DER. 

Todavia , na Resolução 13/2013 abordou justamente o tema em foco, 
com a seguinte ementa: 
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"EMENTA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. 
EFEITOS FINANCEIROS. NOVOS ELEMENTOS. 1. NO 
CASO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO EM 
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MANUTENÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE NOVOS 
ELEMENTOS, OS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM 
SER FIXADOS NA DATA EM QUE O INSS TOMOU 
CONHECIMENTO DESSES ELEMENTOS. 2. 
NO CASO CONCRETO, OS ELEMENTOS QUE 
PERMITIRAM AO INSS EFETUAR A REVISÃO 
REQUERIDA SOMENTE VIERAM AOS AUTOS 
QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE 
REVISÃO. ART. 29-A DA LEI Nº 8.213, DE 1991 . § 4° DO 
ART. 347 DO DECRETO Nº 3.048, DE 1999. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. " 

Com relação aos salários de contribuição dos períodos de 03/06, 
10/07 a 12/07 e O 1 /08 a 08108, objetos do pedido de revisão, verifico que nas 
fls .34 a autarquia juntou o CNIS com os períodos contributivos, com indicação 
do valor ,no salário mínimo, tendo a segurada a oportunidade de questioná-los, 
mas assim não o fez Somente com a juntada dos documentos de tis. 73 a 90, 
mediante pedido de revisão, é que os novos e corretos valores foram 
apresentados aos autos. 

Evitando prolongar desnecessariamente a discussão, por se tratar 
de divergência com a Resolução proferida po'r este Conselho Pleno e pelo fato 
deste relator concordar em absoluto com a Resolução 12/2013, passo a 
transcrever partes de seu texto. 
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"A respeito, cumpre assentar, preliminarmente, que, até a 
edição da Lei nº 10.403, de 2002, o cálculo do salário-d 
benefício dependia de previa apresentação, pelo 
segurado, da relação dos salários-de-contribuição, 
fornecida pela empresa. Em outras palavras, era ônus do 
interessado a comprovação dos seus salário de 
contribuição. 

Com a edição, contudo, da lei em comento, que acresceu 
o art. 29-A ao corpo da Lei nº 8.213, de 1991 , foi 
determinado que o INSS passasse a utilizar, para o 
cálculo do salário-de-benefício, as informações sobre as 
remunerações dos segurados constantes do CNIS, nos 
seguintes termos: , 
"Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo d salário
de benefício, as informações constantes no Cadastro 
Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as 
remunerações dos segurados. ( .. . )" 
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De se referir que todo esse processo de uso das 
informações do CNIS veio no sentido de favorecer o 
segurado, dispensando-o do ônus probatório de seus 
vínculos e remunerações , obtendo-se, com isso, maior 
celeridade e segurança no processo concessório das 
prestações previdenciárias. Confira-se, a respeito, parte 
da Exposição de Motivos MPS nº 67, de 2000, que 
submeteu ao Exmo. Senhor Presidente da República o 
anteprojeto de lei que resultou na Lei nº 10.403, de 2002: 
"( .. . ) 
Pela sistemática atual , é o segurado que tem que fazer a 
prova do tempo de contribuição e da respectiva 
remuneração para obter o benefício. Com a presente 
proposta, estar-se-á invertendo o ônus da prova, uma vez 
que o INSS conta com um banco de dados com 
credibilidade para verificar as informações necessárias 
para a concessão do benefício. O segurado só teria a 
necessidade de juntar documentos se as informações 
fossem divergentes. 
Levando em conta que a Lei nº 8.876, de 26 de novembro 
de 1999, estabeleceu que o valor dos benefícios 
previdenciários será calculado utilizando todas . as 
remunerações percebidas pelo trabalhador a partir de 
1994 até a data do pedido do benefício, a possibilidade de 
utilizar as informações contidas no CNIS a partir desta 
data torna o processo de concessão do benefício muito 
mais célere e seguro. 
A utilização destas informações garante o direito dos 
trabalhadores que contribuíram mas não possuem . 
documentação que comprove seus vínculos e 
remunerações , e melhora significativamente a qualidade 
do atendimento. 
( ... )" 
Cabe ressaltar que esse processo de modernização da 
previdência social trouxe, no seu bojo, mecanismos que 
garantem ao segurado o permanente acompanhamento 
das informações do CNIS, bem como a correspondente 
correção, conforme parágrafos do art. 29-A da Lei nº 
8.213, de 1991 , verbis: 
"Art . 29-A. ( ... ) 
§ 1° : O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados 
a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao 
segurado as informações previstas, no caput deste artigo. 
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§ 2° O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a 
retificação das informações constantes no CNIS, com a 
apresentação de documentos comprobatórios sobre o 
período divergente." 
Os dispositivos em comento foram posteriormente 
alterados pela Lei Complementar nº 128, de 2008, 
passando o referido art. 29-A a ter a seguinte reaação: 
"Art. 29-A. O 1 NSS utilizará as informações constantes no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre 
os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins 
de cálculo do salário-debenefício, comprovação de filiação 
ao Regime Geral de Previdência 
Social , tempo de contribuição e relação de emprego. 

§ 2° O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a 
inclusão, exclusão ou retificação de informações 
constantes do CNIS, com a apresentação de documentos 
comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios 
definidos pelo INSS. ( .. . )." 
De se destacar que, para as retificações das informações 
constantes do CNIS , tem o segurado pleno acesso, de 
forma permanente, às informações desse banco de 
dados, mediante consulta via internet ou por meio de 
terminais de auto-atendimento em algumas instituições 
financeiras , podendo, pois, acompanhá-las mensalmente. 
Para aqueles que não possuem acesso a esses meios, é 
possível a obtenção de tais informações diretamente nas 
dependências do INSS. 
Portanto, de todo desprovido de fundamentação tática e 
jurídica, na hipótese dos autos, o argumento de que o 
segurado não teria como saber do equívoco das 
informações dos seus salários-de-contribuição constantes 
do CNIS. Tais informações estavam a sua disposição, 
podendo ser consultadas a qualquer momento. 
Se não foram acessadas, o ônus de tal ato há que ser 
imputado a si não ao INSS. 
Demais disso, entender que o INSS, antes de proceder ao 
cálculo da renda mensal inicial do benefício, deva solicitar 
ao interessado a apresentação da documentação 
comprob~tória do real valor de suas remunerações 
mensais irá de encontro a todo o processo levado a efeito 
no sentido de dar maior celeridade e segurança no 
processo concessório das prestações previdenciárias. 
Seria, na verdade, dar maior relevância à desídia ou 
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negligência de uns, em desfavor da grar:ide maioria dos 
trabalhadores com - informações inseridas regular e 
corretamente no sistema ou que promoveram, em tempo 
hábil , a devida correção. 
Vê-se, pois, que, no caso concreto, competia ao INSS o 
cálculo ·da renda mensal do benefício com base nas 
informações constantes no CNIS. Ao segurado, caso 
enter;idesse que as remunerações constantes de tal banco 
de dados não estivessem corretas, solicitar a 
correspondente alteração, antes do requerimento da 
prestação. 
De outra feita , na hipótese dos autos, somente vieram a 
lume os salários-de-contribuição corretos com a 
apresentação do pedido de revisão. Trata-se, pois, de 
informações novas que não se encontravam no feito e 
muito menos estavam inseridas em qualquer base de 
dados da Previdência Social quando do requerimento do 
benefício. Configuram-se, assim, elementos novos, 
apresentados extemporaneamente ao ato concessório, 
impondo-se, por conseguinte , a aplicação das disposições 
do§ 4° do art. 347 do Regulamento da Previdência Social 
- RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, verbis: 
"Art. 347. ( .. . ) 

( ... ) 
§ 4° No caso de revisão de benefício em manuten_ção com 
apresentação de novos elementos extemporaneamente 
ao ato concessório, os efeitos financeiros devem ser 
fixados na data do pedido de revisão ." 
Destarte, os efeitos financeiros, no caso concreto, devem 
ser fixados na data do pedido de revisão, não estando a 
merecer reparos o Acórdão nº 363/2011 (fls. 209/217), 
que dever ser mantido em sua integralidade. 

Por todo exposto, verifico que não procedem os argumentos da 
inter~ssada posto que quando do requerimento do benefício, o INSS agiu 
corretamente e anexou nos autos o CNIS com os valores dos salários de 
contribuição alimentados no CNIS, não tendo a requerente agido com o zelo 
que se espera de seu processo e não verificou o erro nos respectivos salários 
de contribuição, não podendo afirmar que o INSS agiu em erro e que era de 
sua obrigação saber que aqueles valores não estavam precisos. 

Assim, assiste razão ao INSS em seu pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, uma vez. que o acórdão em comento não condiz com a 
realidade em vigor da legislação previdenciária e a fundamentação 
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apresentada pela autarquia está em conformidade com as exigências legais, 
bem como com a correta análise feita na Resolução 13/2013, devendo os 
efeitos financeiros , no caso concreto , serem fixados na data do pedido de 
revisão e o Acórdão nº 8037/2014 deve ser revisto por meio de Revisão de 
Acórdão. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de 
preliminarmente CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília, 22 de novembro de 2017. 

VICTOR MACHADO MARINI 
Conselheiro titular representante dos trabalhadores 

149.392.604-4 9 



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

Conselho Pleno 

DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO Nº 47/2017 

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, DAR-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, Paulo, 
Gustavo Beirão Araújo, Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro , Daniel Áureo 
Ramos, Maria Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, Nádia Cristina Paulo 
dos Santos Paiva, Maria Lígia Soria, lonária da Silva Fernandes, Rodolfo 
Espinel Donadon, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Rodrigo 
Hugueney do Amaral Mello. 

tft$1 A AM1v/ 
VICTOR MACHADO MARINI 

Relator 
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