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Relatório

Aparecida Regina da Silva, devidamente qualificada nos autos, recorre a CAJ questionando acórdão da 09ª Junta de
Recursos que manteve a cessação da aposentadoria por invalidez após análise da Assessoria Técnico-Médica que
acompanhou entendimento do Perito do INSS com reconhecimento da estabilidade do quadro de saúde da requerente
cessando o benefício em 20/09/2019 (com parcelas de recuperação).

 

Ainda inconformada com esta decisão, a Interessada recorre a este Conselho quando relata a decadência do direito do
INSS rever o benefício que foi concedido em 02/12/1999. Pede o seu restabelecimento.

 

O INSS não apresentou contrarrazões.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0583/2019, de 11/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO INCIDÊNCIA
DE PRAZO DECADENCIAL NA REVISÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 46 DO DECRETO
3.048/99. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Recuso tempestivo.

 

A matéria controversa nos autos restringe-se a incidência ou não do prazo decadencial na revisão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

 

Nos termos do art. 46 do Decreto nº 3.048/99, o segurado aposentado por invalidez está obrigado, a
qualquer tempo, e independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame
médico a cargo da previdência social.

 

O parágrafo único do referido dispositivo legal contempla, ainda, a necessidade do segurado se submeter
a exames médicos-periciais a serem realizados de forma bienal, a saber:

 

Art. 46.(...)
Parágrafo único.  Observado o disposto no caput, o aposentado por invalidez fica obrigado, sob
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pena de sustação do pagamento do benefício, a submeter-se a exames médico-periciais, a
realizarem-se bienalmente.(grifo nosso)

 

O fato gerador da aposentadoria por invalidez é invalidez permanente atestada pelo médico perito. A partir
da concessão do benefício, vale as regras legais de sua seara e, como visto, o aposentado por invalidez pode ser
convocado, a qualquer tempo, para revisão das condições ensejadoras do benefício.

 

Portanto, sem mais discussões acerca do tema, até porque não cabe ao Conselho julgar em desacordo
com o previsto em Decreto – art. 69 do Regimento Interno do CRPS – não incide a decadência na revisão da
aposentadoria por invalidez fato que tornou legal o ato de revisão médica informado pelo INSS e acolhida pela
Assessoria Técnico-Médica da Junta de Recursos.

       

 CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO DA
SEGURADA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9796 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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