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Relatório
Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 21ª Junta de Recursos do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.
Maria de Fátima Lourenço recebe aposentadoria por invalidez desde 01/02/1983 em razão de ser incapaz
e  insusceptível  de  reabilitação  para  o  exercício  de  atividade  que  lhe  garanta  a  subsistência,  vide  NB
32/073.134.948-2.
No entanto, o INSS constatou indício de irregularidade no recebimento do benefício por invalidez, tendo
em  vista  o  exercício  concomitante  de  atividade  laborativa  junto  à  Secretaria  de  Estado  da  Segurança
Pública  de  Goiás.
O acórdão nº 1243/2019 da 21ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS
deu provimento ao recurso ordinário para isentar a cobrança dos valores indevidos em razão da sua boa-
fé no recebimento.
Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, o INSS interpôs recurso
especial,  alegando violação do art.  154 do Decreto 3.048 de 1999, pois não informou sua atividade em
outro regime previdenciária.
Não foram apresentadas contrarrazões pela interessada.
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Voto
EMENTA:

RECURSO  ESPECIAL.  APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  46  DA  LEI  8.213  DE  1991.
IRREGULARIDADE.  COBRANÇA  DE  VALORES.  RECEBIMENTO  DE  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ  CONCOMITANTEMENTE  AO  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE  LABORATIVA  –
RETORNO  VOLUNTÁRIO  À  ATIVIDADE.

Preliminarmente,  conheço do recurso especial  por  ter  sido interposto no prazo de trinta dias,  conforme
prevê o §  1º  do art.  305 do Decreto 3.048/99.
No mérito,  a  aposentadoria  por  invalidez é  prevista  no art.  201,  I  da Constituição Federal,  que prevê a
invalidez  para  o  trabalho  como  risco  social  passível  de  proteção  estatal,  uma  vez  que  isso  significa  a
impossibilidade  de  exercer  a  atividade  que  lhe  garanta  a  sua  sobrevivência.  Vejamos  o  texto  legal:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
 
A aposentadoria por invalidez foi esmiuçada pelos arts. 42 e 43 da Lei 8.213, no qual regulou a matéria
em  âmbito  infraconstitucional,  prevendo  os  requisitos  para  sua  concessão.  Assim  estão  dispostos  os
referidos  artigos:
Art.  42. A  aposentadoria  por  invalidez,  uma  vez  cumprida,  quando  for  o  caso,  a  carência  exigida,  será
devida  ao  segurado  que,  estando  ou  não  em  gozo  de  auxílio-doença,  for  considerado  incapaz  e
insusceptível  de  reabilitação  para  o  exercício  de  atividade  que  lhe  garanta  a  subsistência,  e  ser-lhe-á
paga  enquanto  permanecer  nesta  condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social,  podendo o segurado, às suas expensas,
fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§  2º A  doença  ou  lesão  de  que  o  segurado  já  era  portador  ao  filiar-se  ao  Regime Geral  de  Previdência
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art.  43. A  aposentadoria  por  invalidez  será  devida  a  partir  do  dia  imediato  ao  da  cessação  do  auxílio-
doença,  ressalvado  o  disposto  nos  §§  1º,  2º  e  3º  deste  artigo.
 
A controvérsia cinge-se a indícios de irregularidade no recebimento de aposentadoria por invalidez entre
02/1983 até  10/2017,  uma vez  que a  interessada recebia  benefício  por  incapacidade enquanto  exercia
concomitante  atividade laborativa  junto  à  Secretaria  de  Estado da  Segurança Pública  de  Goiás.
Primeiramente,  verifico  a  regularidade  do  processo  de  apuração,  pois  foi  garantido  o  devido  processo
legal sem restrições ao direito de ampla defesa e contraditório, conforme determina o art. 5º, inciso LV da
CF/88 e Lei 9.784 de 1999.
Por  conseguinte,  houve  retorno  voluntário  ao  trabalho,  reafirmando  a  capacidade  laborativa  da
interessada.  Desta  forma,  aplica-se  o  art.  48  do  Decreto  3.048  de  1999,  colacionado  a  seguir:
Art. 48.  O  aposentado  por  invalidez  que  retornar  voluntariamente  à  atividade  terá  sua  aposentadoria
automaticamente  cessada,  a  partir  da  data  do  retorno.
 
De  todo  o  modo,  apesar  da  concessão  do  benefício  regular,  houve  retorno  voluntário  da  interessada  à
atividade, fator que promove a cessação automática do benefício, fato que deveria ter sido comunicado
imediatamente ao INSS.
Desta forma, a conduta da interessada se amolda na figura parcelar da boa-fé objetiva tu quoque, a qual
exprime conceito jurídico de exigir algo (isenção do recebimento de valores) quando também incorre em
descumprimento de dever ou negligência (comunicação imediata de retorno voluntário ao trabalho).
Por conseguinte, resta a obrigação de devolver os valores recebidos indevidamente, uma vez que houve
a  violação  da  boa-fé  objetiva  perpetrada  na  omissão  da  interessada  em  relatar  que  retornou
voluntariamente  a  atividade  durante  a  manutenção  do  benefício  por  invalidez.
Finalmente, não é possível o perdão da dívida de valores recebidos indevidamente na forma da conclusão
da questão nº 15 do Parecer Conjur/MPS 616 de 2010.
Por todo o exposto, o INSS assiste razão no recurso especial, devendo ser reformado o acórdão da Junta
de Recursos para determinar a cessação do benefício, bem como a continuidade do processo de cobrança
por irregularidade em razão de valores recebidos indevidamente.
Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do recurso especial interposto pelo INSS e, no
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mérito, dar-lhe provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com o voto do(a) Relator(a).

GRACIELA LEITE PINTO
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com o voto do(a) Relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acordão: 3ª CAJ/2938/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 01/04/2020, ACORDAM os membros
da  3ª  Câmara  de  Julgamento,  em  CONHECER  DO  RECURSO  E  DAR  PROVIMENTO  AO  INSS,  POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros GRACIELA LEITE PINTO.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)
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