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Relatório 

O processo em análise tem por objeto Pedido Reclamação ao Conselho 
Pleno formulado pelo INSS, em matéria acerca de reconhecimento de tempo de 
contribuição e averbação automática em Regime Próprio de Previdência. 

Em uma síntese do processo, o segurado solicitou a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição em 17111 /2015 , indeferida pelo INSS por falta 
de tempo de contribuição com 34 anos e 12 dias, fato que gerou recurso ordinário 
provido pela 04ª Junta de Recursos com computo de tempo de serviço militar de 
06/06/1980 a 31/06/1981. 

Em recurso especial, o INSS questionou que "não há como confirmarmos 
seguramente qual o período correspondente à averbação automática computada pela 
SESAB, e que o período concomitante não pode ser usado para a concessão de outra 
aposentadoria pelo RGPS" 

Dá análise do recurso especial do segurado a 03ª Câmara de Julgamento 
(CAJ) não conheceu do seu apelo por questionar matéria diversa da julgada pela Junta 
de Recursos. Nas razões da Junta de Recursos: 
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"A D. 04ª Junta de Recursos houve por bem reconhecer o vínculo no 
período de 06/0611980 a 31/06/1981 e deferir a concessão do 
benefício. 

O INSS insurge contra decisão de primeira instância ao argumento de 
que o vínculo com a empresa PROMEDICA PATRIMONIAL S/A, de 
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01 /05/1988 à 17/11 /2015, foi computado integralmente no cálculo 
efetuado pela Agência da Previdência Social - APS , entretanto, tal 
intervalo é concomitante com o vínculo com vínculo com a Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, com início em 06/06/1989 
sem registro de encerramento, o qual não é possível identificar quando 
o interessado passou a ser estatutário, e se o período correspondente 
houve as averbação automática para todos os efeitos no RPPS. 

Pois bem. Os pontos levantados no recurso especial autárquico não se 
referem à matéria discutida no Acórdão nº 2.033/2017, exarado pela 
04ª Junta de Recursos, qual seja reconhecimento do período de 
06/0611980 a 31/06/1981 . A Autarquia previdenciária não combate a 
decisão da Egrégia 04ª Junta de Recursos, nas razões recursais traz 
uma nova matéria que em momento algum na instrução processual foi 
ventilada. 

Conforme já mencionado, em momento algum na instrução 
processual, a Autarquia arguiu formalmente os fatos trazidos em sede 
de recurso especial, muito pelo contrário, o Cálculo de Tempo 
de Contribuição acostado no Ev.l , PROC_CONCl , às fls .27/28 e 
a Carta de Comunicação de Decisão o período controverso, ora 
questionado, foi devidamente computado. Somente em recuso 
direcionado às Câmaras de Julgamento, o INSS passou a questionar 
tal fato. Assim, caberá ao INSS promover a apuração de irregularidade 
no rito previsto no art. 11 , da Lei nº 10.666/03, garantido ao 
interessado o direito à ampla defesa e ao contraditório." 

Da decisão acima apresentou Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno do 
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, fundamentando que o Acórdão 
acima citado infringiu Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, aprovado pelo Ministro 
de Estado da Previdência Social - Parecer/CONJUR/MPS nº 224/2007 referente à 
averbação automática de tempo de serviço público e concessão de outra aposentadoria 
pelo RGPS. Não é possível computar o período de 06/06/89 a 26/09/94 da Promedica 
por ser concomitante com período já averbado na Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia. Caberia a Câmara de Julgamento (CAJ) aplicar o § 3º do aii. 30 do Regimento 
Interno e conhecer toda a matéria do processo. 

O Pedido do INSS foi admitido no mérito em juízo de admissibilidade da 
presidência do Conselho de Recursos do Seguro Social. Designado a esse Conselheiro a 
análise do caso. 

É o relatório. 
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EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. 
Inadmissibilidade. NÃO COMPRO V AÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 
64 DO REGIMENTO INTERNO DO CRPS. Questionamento de 
questões procedimentais em decisão de Câmara de Julgamento. Ausência de 
pressupostos que autorizam o Pedido de Reclamação do art. 64 do 
Regimento Interno do CRPS: Violação a Pareceres da Consultoria Jurídica 
aprovados pelo Ministro de Estado ou Enunciado do Conselho. Pedido não 
conhecido. 

Trata-se de Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno interposto pelo INSS 
questionando decisão da 03ª Câmara de Julgamento (CAJ) que não acolheu seu pedido 
quanto ao suposto computo de período já averbado em Regime Próprio de Previdência. 
A CAJ não conheceu o recurso por ausência de interesse de agir em virtude de 
apresentação de razões recursais diversas do julgado pela Junta de Recursos. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho 
Pleno decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, quando 
tempestivas, mediante a emissão de resolução, conforme disciplinado no inc. III do art. 
3°, do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDAS nº 116/2017. 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido, os 
pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 64 do mesmo Regimento 
Interno: 
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Art. 64. A Reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, no caso 
concreto, por requerimento das partes do processo, dirigido ao 
Presidente do CRSS, somente quando os acórdãos das Juntas de 
Recursos do CRSS, em matéria de alçada, ou os acórdãos de 
Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, 
infringirem: 
I - Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, aprovados pelo 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, bem 
como, Súmulas e Pareceres do Advogado-Geral da União, na forma 
da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; 
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II - 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; 
III - Enunciados editados pelo Conselho Pleno. 
§ 1 º O prazo para o requerimento da Reclamação ao Conselho Pleno 
é de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão 
infringente e suspende o prazo para o seu cumprimento. 
§ 2º Caberá ao Presidente do CRSS fazer o juízo de admissibilidade 
da Reclamação ao Conselho Pleno verificando se estão presentes os 
pressupostos previstos no caput, podendo: 
I - indeferir por decisão monocrática irrecorrível , quando verificar 
que não foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput; 
II - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no 
Conselho Pleno quando verificar presentes os pressupostos de 
admissibilidade previstos no caput. 

O INSS utilizou de expediente equivocado para tentar rever a decisão da 03ª 
CAI. Explico: 

A 03ª CAJ não deixou de cumprir o Parecer/CONJUR/MPS nº 224/2007, 
uma vez que não enfrentou o mérito do recurso do INSS. Se não enfrentou o mérito, 
caberia ao INSS ter discutido via Reclamação qual inciso a decisão violou ao não 
conhecer do seu recurso. Com a devida vênia, não vejo em nenhum inciso acima uma 
razão para acolhimento do pedido do INSS. 

Em verdade, o INSS postulou ao Conselho Pleno um pedido de revisão do 
acórdão da CAJ. Outra razão que reforça minha tese do equívoco da peça apresentada. 
Na leitura do Pedido invoca que deveria a CAJ ter aplicado o § 3º do art. 30 do 
Regimento Interno e conhecer toda a matéria do processo 1• É procedente seu argumento 
nesse ponto, contudo, a discussão de cunho procedimental quanto ao conhecimento de 
recurso não é matéria presente em Pareceres da Consultoria Jurídica aprovados pelo 
Ministro de Estado ou o Conselho tem algum Enunciado a respeito do tema. 

Sequer a Autarquia postulou uma tentativa de Revisão de Acórdão, esse sim 
procedimento apropriado para rever uma decisão que "supostamente" violou ato 
normativo vinculante ao Conselho2

. Enfatizo a aspas em "supostamente", considerando 

1 Regimento Interno do CRPS: Art . 30. ( ... ) § 3º A interposição tempestivo do Recurso Especial suspende os efeit os da decisão de primeira instãncia e 

devolve à instância superior o conhecimento integral da causa. 

2 O an. 59 do Regimento Interno do CRPS enumera as causas de revisão do acórdão, a pedido ou de oficio, no prazo decadencial : "I - violarem litera l disposição 

de lei ou decreto; li - divergirem dos Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, aprovados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, bem 
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que não cabe ao Conselho Pleno enfrentar matéria fático-probatória e que, no caso, 
implicaria em reanalisar tempo de contribuição do segurado sob o ponto de vista se foi 
ou não averbado automaticamente no Regime Próprio estadual. 

Por todo este contexto, embora seja procedente a argumentação de que o 
recurso especial tempestivo devolve a análise de toda a matéria, a via utilizada - Pedido 
de Reclamação ao Conselho Pleno - não foi a melhor escolha. 

Em consequência do entendimento acima proferido, o pedido formulado 
pelo INSS não deve ser acolhido por não comprovação de violação ao art. 64 do 
Regimento Interno do CRPS. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, NÃO 
CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. 

Brasília - DF, 25 de março de 2021. 

como, Súmulas e Pareceres do Advogado-Geral dn União, na forma da Lei Complemenrnr nº 73 , de 10 de fevereiro de 1993 ; III - di vergirem dos Pareceres da 

Consultoria Juridica dos extintos MPS e tvlTPS, vigentes e aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdência Social e do Trabalho e Previdência Social ; 

IV - divergirem de enunciado editado pelo Conselho Pleno; e V - for constatado vício insanáve1. ·· Ai nda, descreve o conceito de vicio insanável: .. 1 - A decisão que 

tiver voto de Conselheiro impedido ou incompetente, bem como, se condenado por crimes relacionados à matéria objeto de julgamento do colegiado: li - a 

fundamentação baseada em prova obtida por meios ilíci tos, ou cuja fa lsidade tenha sido apurada cm processo admini strati vo ou judicial: Ili - a decisão decorrer de 

julgamento de matéria di versa da contida nos autos; IV - a fundamentação de voto decisivo ou de acórdão incompatível com sua conclusão; V - a decisão fund ada 

em "erro de fato" , compreendendo-se como tal , aquela que considerou fato inexistente, ou, considerou inexistente fat o efeti vamente ocorrido, sendo indispensável. 

cm ambos os casos, que o fato não represente ponto controvenido sobre o qual o órgfio julgador deveria ter se pronunciado. ·· 

176.138.994-4 5 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME 
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO 

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-CRPS 

CONSELHO PLENO 

DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO Nº 10/2021 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por UNANIMIDADE, no sentido de 
NÃO CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. 
de acordo com o Voto do Relator e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Robson Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Renato Agostinho das Chagas, 
Moisés Oliveira Moreira, Imara Sodré Sousa Neto, Gabriel Rubinger Betti, Guilherme 
Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila 
Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges 
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Brasília-DF, 25 de março de 2021 
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MARCELO FERNANDO BORSIO 
Presidente 
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