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Relatório

Referem-se os autos de pedido de Revisão de RMI da Aposentadoria por Idade requerida por JOSE EVARISTO
TEIXEIRA, concedida em 19/04/2015.

 

Em 09/10/15, o segurado apresentou pedido de revisão para inclusão de períodos (Maio/05, julho a setembro/06,
novembro e dezembro/06, janeiro a abril/07, julho 07, setembro/07 a janeiro/08, março e abril/08 e março/09) e solicita
um novo cálculo da RMI (Renda Mensal Inicial).

 

Após análise do pedido da revisão foi constatado que os meses julho a setembro/06, novembro e dezembro/06, janeiro
a abril/07, julho 07, setembro/07 a janeiro/08, março e abril/08 e março/09 estavam extemporâneos, mas com a
apresentação de novos documentos em fase de revisão os períodos foram adicionados ao tempo de contribuição.
Porém, mesmo adicionando essas contribuições não foi alterado o tempo de contribuição, uma vez que já existiam
contribuições para tais períodos.

 

Foi constatado também atividade concomitante entre a atividade de contribuinte individual e empregado na Prefeitura
Municipal de Torrinha, são considerados como múltipla atividade prevista no artigo 190 IN 77/2015 os períodos de
01/05/03 a 30/06/03, de 01/12/03 a 31/01/04, de 01/05/04 a 31/05/04 e de 01/07/04 a 31/07/04. Existe também a
concomitância do exercício de atividade como contribuinte individual e empregado da Câmara Municipal de Torrinha,
enquadrados no artigo 190 da IN 77/2015 como múltipla atividade nos períodos de 14/06/07 a 31/08/07, de 01/10/07 a
30/11/07, de 01/01/08 a 30/04/08, de 01/06/08 a 30/06/08, de 01/08/08 a 31/12/09, de 01/02/10 a 3107/10 e de 01/12/10
a 20/12/10.

 

Feita a revisão, observa-se que não foi alterado o tempo de contribuição de 34 anos 10 meses e 21 dias, mas foi
alterado o período básico de cálculo – PBC alterando a RMI de R$ 2.233,13 para R$ 1.9171,29, gerando valor negativo
a ser cobrado de R$ 4.091,32.

 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (evento nº 19) interposto pelo segurado em desfavor do Acórdão nº 930/2017 (evento
nº 12), proferido pela 01ª Composição Adjunta da 27ª Junta de Recursos, que negou provimento ao seu recurso
ordinário, mantendo a revisão realizada pelo INSS e gerando valor negativo a ser cobrado de R$ 4.091,32.

 

O segurado, mediante recurso especial, alega que alegando que deve ser mantido o valor do seu benefício, solicitando
a nulidade da revisão administrativa vez que não primou pela melhoria do referido benefício e solicita que seja
computado todas as contribuições gerando assim uma RMI melhor. Por fim, declara inexigível o debito gerado no valor
negativo a ser cobrado de R$ 4.091,32.
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A INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão ora recorrida alegando que não há
elementos que permitam sua alteração.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 20/04/2018 para sessão nº 0256/2018, de 02/05/2018.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE
ATIVIDADES CONCOMITANTES. PERÍODOS COM MÚLTIPLA ATIVIDADE FORAM DESCONSIDERADOS.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. ARTIGO 115 DA LEI 8.213/91 C/C ARTIGO
154 DO DECRETO 3048/99. APLICAÇÃO DO PARECER CONJUR 616 DE 23/12/2010. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Recurso tempestivo. Interposto no prazo de trinta dias previsto no § 1º do artigo 305 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

 

O segurado apresentou pedido de revisão para inclusão de períodos (Maio/05, julho a setembro/06, novembro e
dezembro/06, janeiro a abril/07, julho 07, setembro/07 a janeiro/08, março e abril/08 e março/09) e solicita um novo
cálculo da RMI (Renda Mensal Inicial).

 

O INSS ao analisar o pedido da revisão constatou que os meses julho a setembro/06, novembro e dezembro/06, janeiro
a abril/07, julho/07, setembro/07 a janeiro/08, março e abril/08 e março/09 estavam extemporâneos, mas com a
apresentação de novos documentos em fase de revisão os períodos foram adicionados ao tempo de contribuição.
Porém, mesmo adicionando essas contribuições não foi alterado o tempo de contribuição, uma vez que já existiam
contribuições para tais períodos.

 

No decorrer da revisão, foi constatada a existência de atividades concomitantes como contribuinte individual e
empregado na Prefeitura Municipal de Torrinha, consideradas como múltipla atividade os períodos de 01/05/03 a
30/06/03, de 01/12/03 a 31/01/04, de 01/05/04 a 31/05/04 e de 01/07/04 a 31/07/04.

 

E ainda a concomitância do exercício de atividade como contribuinte individual e empregado da Câmara Municipal de
Torrinha, enquadrados como múltipla atividade nos períodos de 14/06/07 a 31/08/07, de 01/10/07 a 30/11/07, de
01/01/08 a 30/04/08, de 01/06/08 a 30/06/08, de 01/08/08 a 31/12/09, de 01/02/10 a 3107/10 e de 01/12/10 a 20/12/10.

 

Assim, após corrigidas essas distorções no benefício, embora não alterado o tempo de contribuição de 34 anos 10
meses e 21 dias, restou alterado o período básico de cálculo – PBC – e consequentemente a RMI que foi reduzida de
R$ 2.233,13 para R$ 1.9171,29, gerando valor negativo a ser cobrado de R$ 4.091,32.

 

Dessa forma, observa-se que ao recorrer da decisão da Autarquia o segurado não apresenta nenhum novo elemento.

 

O Requerente então, solicitou cancelamento da revisão e do complemento negativo gerado, e que o INSS mantenha o
benefício mais vantajoso. Contudo não seria possível manter uma concessão irregular ainda não decadente.

 

Ocorre que em sua defesa a recorrente alega tê-lo recebido de boa-fé, argumento este que não merece prosperar.

 

Neste sentido dispõe o Parecer CONJUR/MPS n.º 616 de 23/12/2010, tratando da solução de diversas questões
jurídicas relativas à aplicação da legislação, enfrentou o tema na Questão 15, assim estabelecida:

 

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. 5º, 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 § 1º, da LBPS. (grifei)

 

90. O Regulamento da Previdência Social, no seu art. 154, contém alguns parâmetros mais detalhados sobre como
proceder ao ressarcimento do erário.

 

Nesses termos, com base no Parecer CONJUR/MPS n.º 616/2010, não assiste razão a recorrente, eis que a legislação
em vigor não permite o perdão da dívida ao recebedor de benefício indevido, mesmo se ficar caracterizada sua boa-fé. É
permitido apenas o parcelamento do débito ou a sua consignação, quando o beneficiário for recebedor de outro
benefício do INSS.

 

Salienta-se ainda, o que dispõe o artigo 68 do Regimento Interno do CRPS:

 

Art. 68. Os pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, quando aprovados pelo Ministro de Estado, nos termos da Lei
Complementar nº 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. (grifo nosso)

 

Assim deverão ser ressarcidos aos cofres públicos os valores recebidos nos termos do artigo 154 do Decreto
3.048/1999 que indica alguns parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do erário.

 

Assim sendo os valores deverão ser ressarcidos aos cofres públicos nos termos do artigo 154 do Decreto 3.048/1999
que indica alguns parâmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do erário.

 

Deverá ser observada a disposição do artigo 347, § 1º do Decreto 3.048/99 acerca da prescrição.

 

Deste modo, nego provimento ao recurso interposto, devendo ser mantida a decisão recorrida, nos termos do artigo 154
do Decreto nº 3.048, de 1999 e Parecer CONJUR/MPS n.º 616/2010.

 

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

 

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

Declaração de Voto

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

RAQUEL LUCIA DE FREITAS
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo
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Declaração de Voto

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4322 / 2018

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.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros RAQUEL LUCIA DE FREITAS e LIVIA MARIA
RODRIGUES DE NAZARETH.

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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