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Relatório

 

Interessada: RUTH CARDOSO ALVES

 

Reporto-me aos termos do relatório do Acórdão nº 6.672/2019 (Evento 22), cujo teor é transcrito a seguir:

 

“  Recurso especial interposto pela interessada, RUTH CARDOSO ALVES, (Evento 13 – data de interposição:
13.05.2019), por não concordar com a decisão proferida pela Colenda 14ª Junta de Recursos que, por intermédio do
Acórdão nº 895/2019, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento.

     O amparo social à pessoa idosa foi concedido com Data de Início do Benefício – DIB em 26.04.2009 (vide INFBEN –
Informações do Benefício – fl. 6-árvore).

     Diante da irregularidade consubstanciada no fato de que a renda per capita superou ¼ do salário mínimo, já que o
cônjuge da beneficiária, Sr. Osvaldo Machado Alves, era beneficiário de Aposentadoria Especial (NB 46/041.344.138-5,
DIB em 21.09.1993), o Tribunal a quo houve por bem determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente no
período de 26.09.2009 a 31.10.2018.

     A interessada se insurge aduzindo que recebeu o benefício de boa-fé, não podendo ser cobrada pela devolução dos
valores em virtude de erro administrativo. Aponta que o Conselho de Recursos da Previdência Social possui autonomia
institucional e jurídica para proferir suas decisões. Ressalta que há prescrição parcial da cobrança administrativa e que
a restituição é indevida em virtude do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Afirma que a conduta maliciosa do
segurado deve restar comprovada de forma inarredável para que haja a restituição dos valores percebidos
indevidamente. Requer, pois, a reforma do aresto recorrido.

     Em sede de contraditório (Evento 15), o INSS se manifesta pela manutenção do decisum, salientando que ficou
comprovada a má-fé objetiva da requerente, uma vez que a mesma, no ato concessório, declarou indevidamente estar
separada de fato do marido (fls. 15 do PROCADM). Portanto, deverá ser refutada a alegação de erro exclusivo do INSS,
face a declaração falsa prestada pela requerente no ato concessório, concorrendo, desta forma, com o erro cometido
pela administração pública, uma vez que omitiu propositalmente membro do grupo familiar para apuração da renda per
capita. Em casos de comprovada má-fé não se aplica o instituto da decadência e prescrição, nos termos do art. 103-A da
Lei 8.213/91 e § 3º do art. 573 da IN 77/2015;

     É O RELATÓRIO.”.

A Autarquia Previdenciária opôs embargos declaratórios (Evento 24) aduzindo que aresto embargado não se
pronunciou acerca da boa ou má-fé da requerente, o que é essencial para que seja para que seja definida a devolução
ou não dos valores recebidos irregularmente, no período de 26/09/2009 a 31/10/2018. Menciona os termos do artigo 49
do Decreto nº 6.214/2007, com redação dada pelo Decreto nº 9.462/2018 que cabe ao INSS adotar as providências
necessárias à restituição do valor do benefício pago indevidamente, ressalvados os casos de recebimento de boa-fé. Ou
seja, na prática, sempre que presente a boa-fé, que é, em princípio, presumida, o INSS não deverá adotar as medidas
para a restituição do benefício. Entende que ficou comprovada a má-fé objetiva da requerente, em virtude da declaração
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de separação de fato do marido, ou seja, aduz que houve omissão proposital do membro do grupo familiar para
apuração da renda per capita. Aponta a existência do Parecer nº 1.130/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU. Requer, pois,
seja sanado o vício apontado.

 

Ato contínuo, determinou-se a inclusão em pauta de julgamento.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 05/08/2019 para sessão nº 0498/2019, de 12/08/2019.

Voto

EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 6.672/2019. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 58 DO NOVO REGIMENTO
INTERNO DO CRPS, COM REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA MDSA Nº 176/2017, DE 22.05.2017.
EMBARGO DO INSS NÃO CONHECIDO

 

Os embargos são modalidade recursal prevista no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social – artigo 58
do Regimento Interno com redação alterada pela Portaria MDSA nº 176/2017, publicada no DOU de 22.05.2017[1] - e
possuem a finalidade de corrigir obscuridade, ambiguidade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos e
omissão de ponto sobre o qual o decisum deveria se manifestar.

 

Verifica-se que o acórdão proferido pela 3ª CAJ/CRPS não está maculado com os vícios apontados.

 

Não há que se falar em má-fé da interessada no que concerne ao recebimento do benefício assistencial, porquanto a
má-fé somente pode ser configurada caso seja cabalmente demonstrada em procedimento próprio, com direito a
contraditório e ampla defesa, o que, de fato, não ocorreu.

 

A presunção de boa-fé é Princípio Geral de Direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova[2].

 

Além disso, a própria Autarquia Previdenciária prevê em sua normativa interna a presunção de boa-fé dos atos
praticados pelos interessados, bem como a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé[3].

 

Nem que se diga que esta unidade julgadora está vinculada ao Parecer nº 01130/2018/CONJUR/MDS/CGU/AGU, de
9.12.2018, tampouco ao Ofício-Circular nº 15/DIRBEN/INSS, de 13.3.2019. O artigo 68 do Regimento Interno deste
Conselho de Recursos[4] é claro quando dispõe que os pareceres da Consultoria Jurídica do então Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário somente vinculam os órgãos julgadores do CRPS quando aprovados pelo Ministro de
Estado. Observa-se que o aludido parecer não teve chancela ministerial, mas apenas aprovação da Consultora Jurídica
da CONJUR-MDS/CGU/AGU, fato que pode ser comprovado com a análise do Evento 35.

 

Não há que se falar, portanto, em qualquer vício capaz de macular o julgado embargado. Observa-se que, na realidade,
o ente autárquico pretende rediscutir o mérito da questão, ou até mesmo provocar uma revisão de ofício, hipóteses que
não se amoldam ao caso vertente.

 

Por essas razões, é o presente para NÃO CONHECER DOS EMBARGOS e manter integralmente o acórdão proferido
pela 3ª Câmara de Julgamento, observando-se que o INSS não deve se esquivar do cumprimento integral da decisão
proferida em segunda e última instância administrativa.

[1] “Art. 58. Caberão embargos de Declaração em face de acórdão dos órgãos julgadores do CRSS:

I - quando houver obscuridade, ambiguidade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou, quando for
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omitido ponto sobre o qual deveriam pronunciar- se,

II - para corrigir erro material, entendendo-se como tal, os decorrentes de erros de grafia, numéricos, de cálculos ou,
ainda, de outros equívocos semelhantes, que não afetem o mérito do pedido, o fundamento ou a conclusão do voto, bem
como não digam respeito às interpretações jurídicas dos fatos relacionados nos autos, o acolhimento de opiniões
técnicas de profissionais especializados ou o exercício de valoração de provas.

§ 1º  Os embargos de declaração serão opostos pelas partes do processo, mediante petição fundamentada, dirigida ao
relator do acórdão embargado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do acórdão, excetuando apenas a
hipótese prevista no inciso II deste artigo, que poderão ser opostos a qualquer tempo.

§ 2º  A oposição tempestiva dos embargos interrompe o prazo para o cumprimento do acórdão, para a interposição de
Recurso Especial, a apresentação de Reclamação ao Conselho Pleno e do Pedido de Uniformização de Jurisprudência.
A interrupção cessa a partir da intimação das partes acerca da decisão dos declaratórios, quando passa a fluir o lapso
temporal de 30 (trinta) dias.

§ 3º  Analisados os embargos, o processo será submetido pelo relator ao colegiado para juízo de admissibilidade e de
mérito, salvo quanto ao erro material (inciso II), que se dará por meio de Despacho à decisão do presidente do Órgão
Julgador, e, se couber, proceder ao saneamento e reedição do acórdão.

§ 5º  O acórdão deverá ser cumprido no prazo máximo de 30 (tinta) dias da ciência do setor responsável pela sua
implantação, sob pena de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento, ressalvado se, no
prazo estabelecido, for interposto recurso previsto neste Regimento.”.

 

[2] EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES
PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do
segurado. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a
boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014).

2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
29/11/2018) (grifado).

[3] Art. 659. Nos processos administrativos previdenciários serão observados, entre outros, os seguintes preceitos:

I - presunção de boa-fé dos atos praticados pelos interessados;

[...]

V - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

[...]”.

 

[4] Art. 68. Os Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, quando aprovados pelo Ministro de Estado, nos termos da
Lei Complementar nº 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.

 

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

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

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7627 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, NÃO CONHECER DO EMBARGO DO INSS, 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.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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