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Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão proferido pela 3ª Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos do Seguro Social – CRPS.

Antônio Quinto Oliveira Neto recebe aposentadoria por invalidez desde 19/03/2015 em razão de ser incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, vide NB 32/609.977.012-0.

De qualquer forma, apresentou pedido de majoração do valor do benefício em 25%, pois requer o auxílio diuturno de
uma pessoa para lhe auxiliar nas tarefas do dia-a-dia.  

O acórdão nº 2111/2017 da 1ª Composição Adjunta da 11ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS (evento nº 18) negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do pedido de
majoração em 25% do valor do benefício.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Antônio Quinto Oliveira Neto interpôs
recurso especial (evento nº 23), alegando que faz jus a majoração em 25% do benefício em razão do art. 45 da Lei
8.213 de 1991.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS (evento nº 25), requerendo a manutenção do decisório da Junta de Recursos.

O acórdão hostilizado nº 6626/2019 proferido pela 3ª Câmara de Julgamento (evento nº 40), julgado no dia 10/07/2019,
deu provimento ao recurso especial interposto pelo segurado para conceder a majoração de 25% do benefício de
aposentadoria por invalidez.

O INSS opôs embargos de declaração (evento nº 42), alegando omissão do acórdão, pois a questão controversa é
sobre matéria médica e, sendo assim, deverá ser analisado por profissional capacitado para este fim, conforme art. 170
do Decreto 3.048 de 1999.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 04/09/2019 para sessão nº 0551/2019, de 11/09/2019.

Voto

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ART. 58 DO REGIMENTO INTERNO DO
CRPS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAJORAÇÃO EM 25% DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. ANEXO I DO ART. 45 DO DECRETO 3.048/99. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA
HIPÓTESE. PARECER MÉDICO-PERICIAL CONTRÁRIO À CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO AO SEGURADO

Preliminarmente, se conhece dos embargos de declaração, por terem sido interpostos no prazo de trinta dias, conforme
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prevê o art. 58, inciso I do Regimento Interno do CRPS.

Os embargos de declaração são previstos para sanar vícios no acórdão, como nos casos de ambiguidade, contradição,
obscuridade e omissão.

Pois bem, o INSS está parcialmente correto na oposição dos embargos de declaração em razão da obscuridade no
acórdão, pois constam informações de outra segurada no relatório do acórdão 6626/2019, devendo ser corrigido o
equívoco para a lisura processual.

A Autarquia Previdenciária alega omissão do acórdão, pois a questão controversa é sobre matéria médica e,
sendo assim, deverá ser analisado por profissional capacitado para este fim, conforme art. 170 do Decreto 3.048
de 1999.

Contudo, não houve omissão na fundamentação do acórdão, pois foi citada a legislação que permite a integração
da lide pela omissão do perito médico de cumprir seu dever funcional e adentrar matéria de direito como se
julgador fosse.

No mérito, trata-se de uma questão bem objetiva, pois a majoração em 25% aposentadoria por invalidez tem previsão
expressa no art. 45 do Decreto 3.048 de 1999, conforme é possível conferir abaixo:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa
será acrescido de vinte e cinco por cento, observada a relação constante do Anexo I...

 

No entanto, é possível notar que a condição da interessada deve, necessariamente, se enquadrar no rol presente no
Anexo I do Decreto 3.048 de 1999 que segue a seguir:

A N E X O I

RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES EM QUE O APOSENTADO POR INVALIDEZ TERÁ DIREITO À MAJORAÇÃO DE VINTE E
CINCO POR CENTO PREVISTA NO ART. 45 DESTE REGULAMENTO.

1 - Cegueira total.

2 - Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.

3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.

4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível.

5 - Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.

6 - Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível.

7 - Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.

8 - Doença que exija permanência contínua no leito.

9 - Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

 

Por entender que essa é uma enumeração meramente exemplificativa, seria possível contemplar outras hipóteses não
previstas no rol acima, desde que seja utilizada uma interpretação analógica condizente com o parâmetro previsto nas
nove hipóteses legalmente previstas.

Ao observar as nove hipóteses, é possível constatar que o parâmetro ou o cerne utilizado para sua criação se revolve na
pessoa cuja vida dependa de outra para a realização das tarefas diárias.

Sendo assim, o processo foi baixado em diligência preliminar para solicitar da ATM – Assessoria Técnica Médica do
CRPS para reanalisar o processo e avaliar os novos documentos apresentados pelo recorrente em sede de recurso
especial.

Contudo, o teor do parecer médico não abordou a controvérsia dos autos, mas sim sobre o recurso especial interposto,
conforme integra do pronunciamento transcrito a seguir:

“Recurso interposto por indeferimento da concessão de majoração relativa ao benefício NB 32/609.977.012-0.

Em evento 18 consta o acórdão 2111/2017 proferido pela 01° CA da 11°JR que negou provimento do recurso.

O recorrente interpôs então recurso especial, alegando direito ao benefício.
Trata-se de benefício assistencial, de matéria exclusivamente médica.
Conforme o regimento do CRSS em seu artigo 30, § 2º Constituem alçada exclusiva das Juntas de Recursos, não
comportando recurso às Câmaras de Julgamento, as seguintes decisões:

I - fundamentada exclusivamente em matéria médica, e relativa aos benefícios de auxílio-doença e assistenciais” –
grifo no original – evento nº 32.

 

Primeiramente, médico não possui formação jurídica para opinar sobre prerrogativa de Conselheiro na forma do art. 16
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do Regimento Interno do CRPS que incumbe ao relator das Câmaras de Julgamento presidir e acompanhar a instrução
do processo no âmbito do Colegiado, inclusive requisitando diligência preliminar e retirar de pauta os autos do processo
para reexame da matéria controvertida, podendo solicitar instrução complementar.

Ademais, ainda utilizou na sua “fundamentação” a redação antiga do art. 30, § 2º, inciso I do Regimento Interno, pois a
atual dispõe que: “I - fundamentada exclusivamente em matéria médica, relativa aos benefícios de
auxílio-doença”.

Consequentemente, num erro crasso de interpretação literal, que deve ser ressaltado, matéria de alçada se limita a
matéria médica somente em benefícios de auxílio doença B31, ou seja, aposentadoria por invalidez não é matéria de
alçada.

Por outro lado, houve violação do seu dever funcional como médico perito conforme determinação do art. 53, § 7º do
Regimento Interno do CRPS, que prevê:

“§ 7º Em se tratando de matéria exclusivamente médica deverá ser ouvida previamente a Assessoria Técnico-Médica,
prestada por servidor lotado na instância julgadora que, na qualidade de perito do colegiado, se pronunciará, de forma
fundamentada e conclusiva, no âmbito de sua competência, hipótese em que será utilizado encaminhamento interno por
meio de despacho”.

 

Outrossim, havendo manifestada desídia nos autos por parte do setor responsável para o deslinde da matéria
controvérsia, o Conselheiro poderá integrar a lei para fazer justiça social e pacificar conflito social, na forma do
artigo 3º da Instrução Normativa nº 1 MPS/CRPS, de 30/11/2011, in verbis:

“Art. 3º Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica ou jurídica,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que fundamentada a
decisão, sob pena de nulidade”.

 

Assim sendo, a Autarquia Previdenciária não se desincumbiu de desconstituir a desnecessidade do acréscimo
dos 25% da aposentadoria por invalidez, já que nos termos do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, ao
suscitar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do interessado, o INSS atraiu para si o ônus da prova.

Destarte, ao analisar a situação apresentada pelo recorrente (sequela de AVC) o enquadramento é possível pelo item nº
7 do Anexo I, pois o recorrente apresenta “Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e
social”, conforme laudos médicos apresentados no evento nº 23.

Por todo o exposto, o recorrente assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser concedido a majoração dos
25% do benefício de aposentadoria por invalidez.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo INSS para anular
o acórdão nº 6626/2019 proferido pela 3ªCaJ para, no mérito, conhecer do recurso especial interposto pelo segurado e
dar-lhe provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

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

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório
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Nº Acórdão: 8663 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO EMBARGO PARA ANULAR O ACÓRDÃO DA CÂMARA, E CONHECER DO
RECURSO PARA NO MÉRITO, DAR 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) TARSILA OTAVIANO DA COSTA.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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