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Relatório 

Processo oriundo do E-RECURSOS. 

O processo em análise tem por objeto Pedido de Uniformização de Jurisprudência, 
formulado pelo INSS, em matéria acerca do afastamento da renda de familiares no cálculo da 
renda per capita familiar- 

Em uma síntese do processo, o INSS apurou a necessidade de revisão do amparo 
social ao deficiente concedido em 28/11/2008. Apurou grupo familiar composto pela requerente 
e seus genitores, sendo que ó genitor informou que está desempregado fazendo uns bicos, 
catando latinhas, que consegue mais ou menos R$ 300,00 reais por mês, que sua esposa está 
trabalhando e recebe aproximadamente R$ 1.200,00 por mês. 

Provido o recurso ordinário pela 15' Junta de Recursos, o recurso especial do INSS 
foi conhecido e improvido pela 04' Câmara de Julgamento (CAJ) — Acórdão n° 201/2017, que 
fundamentou, a saber: 

"Considerando que a jurisprudência recente em nossos tribunais, que vêem 
entendendo que a limitação do valor darenda per capita familiar não deve ser 
considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios 
para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois apenas é 
um elemento objetivo pára aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente 
a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo. 
Conforme avaliação social trata-se de situação de alta vulnerabilidade social. Família 
com limites de acesso aos bens e serviços essenciais de vida e saúde. Requerente 
demonstra limites significativos de participação em atividades sociais e 
comunitárias, agravados pelas condições sociais familiares. 
O parecer constatou que há elementos que evidenciam a condição socioeconômica 
familiar desfavorável, que o pai tem, histórico de uso abusivo de álcool, em 
acompanhamento pelo CAPS." 
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O INSS formulou Pedido de Uniformização de Jurisprudência ao Conselho Pleno 
do Conselho de Recursos do Seguro Social — CRSS, fundamentando que o Acórdão da 04' CAJ 
divergiu de entendimento de outras Câmaras de Julgamento do Conselho, sobre a mesma 
matéria, desconsiderando "o conteúdo normativo do artigo 20, § 3° da Lei n° 8.742/1993; artigos 
4°, VI e 9°, II do Decreto n° 6.214/2007". Indicou como acórdãos paradigmas: Acórdão n° 
1633/2016 da 03' CAJ e Acórdão n° 2444/2016 da 01' CAJ — não aplicação do entendimento 
do STF por não ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma, portanto, sem vinculação 
ao Conselho situado no âmbito administrativo. 

Em contrarrazões, a genitora da requerente solicitou a manutenção do julgado. 
Relato estado de separação do marido. 

A presidência da 02' CAJ emitiu despacho admitindo o procedimento de 
Uniformização de Jurisprudência. 

O Procedimento de Uniformização de Jurisprudência foi instaurado pela 
Presidência do CRSS com distribuição dos autos para este Conselheiro. 

É o relatório. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Divergência jurisprudencial entre as 
Câmaras de Julgamento no que tange aos critérios de fixação da renda per capita familiar. 
Competência para análise deste Conselho Pleno na forma do art. 3° inc. II do Regimento 
Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017. Pressupostos de 
Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Para a 
fixação dos critérios da renda familiar aplicam-se àqueles definidos na Lei n° 8.742/93, 
regulamentada pelo Decreto n° 6.214/97. Necessário cumprimento do exposto em lei, 
decreto e ato normativo ministerial, conforme o previsto no art. 69 do RI/CRSS. 
Precedentes do Conselho Pleno. Pedido de Uniformização conhecido e provido. 
Necessidade de revisão de oficio do acórdão impugnado na forma do § 12 do art. 63 do 
Regimento Interno do CRSS. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento envolvendo o afastamento da renda de familiares no cálculo da renda 
per capita familiar no caso de avaliação do amparo social ao deficiente. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho Pleno 
uniformizar a jurisprudência administrativa demonstrada por divergências jurisprudenciais 
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entre as Câmaras de Julgamento em sede de recurso especial, conforme disciplinado no art. 3°, 
inc. II, do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017, a saber: 

Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 
(...) 
II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as Juntas 
de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de julgamento em sede 
de Recurso Especial, mediante a emissão de Resolução; (...) 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 63, inc. I, §§ 1° e 6° 
do mesmo Regimento Interno: 

Art. 63. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido em 
casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do respectivo 
órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre acórdãos 
de Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, ou entre estes 
e resoluções do Conselho Pleno; 
(...) 
§ 1° A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do acórdão 
divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro órgão julgador, composição 
de julgamento, ou, ainda, por resolução do-Conselho Pleno. 
§ 2° É de 30 (trinta) dias o prazo para o requerimento do Pedido de Uniformização 
de Jurisprudência e para o oferecimento de contrarrazões, contados da data da 
ciência da decisão e da data da intimação do pedido, respectivamente, hipótese em 
que suspende o prazo para o seu cumprimento. 

É tempestivo o pedido. 

O INSS comprovou a divergência de entendimentos entre Câmaras acerca da 
referida matéria. O acórdão ora impugnado divergiu de entendimentos dos Acórdãos n° 
1633/2016 da 03' CAJ e Acórdão n° 2444/2016 da 01' CAJ. 

Portanto, o pedido formulado é admissível e passo a apreciar a matéria ora 
discutida. 

Saliento que a matéria ora pretendida não é nova no Conselho Pleno. Já foram 
proferidos julgamentos com sentido compatível com o pretendido pelo INSS. Informo decisão 
recente nesse sentido, resultando na Resolução n° 58-2018 de 28-08-28-08-2018: 

EMENTA: CONSELHO PLENO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DE JURISPRUDÊNCIA. AMPARO SOCIAL A PESSO 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. RENDA FAMILIAR SUPERIOR 
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A VI  DO SALÁRIO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO DA 
MISERABILIDADE. PROVIDO. (Rel. Cons. Tarsila Otaviano da Costa) 

O INSS sustenta que a decisão da Câmara de Julgamento foi de encontro com o 
expresso conteúdo da norma legal, no caso, art. 20, § 3° da Lei n° 8.742/1993 e artigos 4°, VI e 
9°, II do Decreto n° 6.214/2007, que versam sobre a análise da renda familiar, a saber: 

Lei 8.742/93: 

Art. 20. (...) 

§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 
salário mínimo. 

Decreto 6.214/97: 

Art. 4° Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: 

(...) 

VI - renda mensal bruta familiar: a sorna dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, 
pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, 
pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do 
mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos' do patrimônio, Renda 
Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 19. 

Art. 9° Para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, a pessoa com 
deficiência deverá comprovar: 

II - renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus 
integrantes, inferior a um quarto do salário mínimo; 

Portanto, a Lei e o Decreto determinam que a análise da renda per capita familiar 
leve em consideração o limite de 1/4  do salário mínimo. 

Indo mais além, o § 2° do art. 4° do Decreto n° 6.214/2007, informa as rendas que 
não são computadas como renda mensal bruta familiar, a saber: 

Art. 4° 
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§ 2° Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados corno renda 
mensal bruta familiar: (Redação dada pelo Decreto n° 7.617, de 2011) 

- benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual .e temporária; (Incluído 
pelo Decreto n° 7.617, de 2011) 

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda; (Incluído pelo 
Decreto n° 7.617, de 2011) 

III- bolsas de estágio supervisionado; (Redação dada pelo Decreto n° 8.805, de 
2016) 

IV - pebsão especial de natureza indenizatória "e benefícios de assistência médica, 
conforme disposto no art. 5o; (Incluído pelo Decreto n° 7.617, de 2011) 

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato 
conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; 
e (Incluído pelo Decreto n° 7.617, de 2011) 

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. (Redação dada pelo 
Decreto n° 8.805, de 2016) 

Observa--se que o resultado do Parecer Social não foi previsto como fator que enseja 
o afastamento da renda per capita familiar. 

Em que pese a não incidência no presente processo, entendo ser necessário destacar 
a Questão n° 11 do Parecer Conjur/MPS n° 616/2010, que é clara ao declarar não ser possível a 
concessão dentro do mesmo grupo familiar de amparo social quando um integrante já goza de 
benefício de um salário mínimo. Exceção feita a dois amparos sociais a idosos pela regra 
contida no parágrafo único do art. 34 do Estado do Idoso, a saber: 

Parecer Conjur/MPS 616/2010 (...) 

Questão 11. Valor da renda familiar para concessão de BPC da LOAS: o 
benefício previdenciário de valor mínimo, recebido por familiar idoso, integra 
ou não o montante da renda? 

67. A resposta é afirmativa, à luz do art. 6°, inciso IV, do Regulamento do Benefício 
de Prestação Continuada - BPC, aprovado pelo Decreto n° 6.214, de 26 de setembro 
de 2007. 

68. De acordo com citada norma, para os fins do reconhecimento do direito ao 
benefício, considera-se renda mensal bruta familiar a soma dos rendimentos brutos 
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auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, 
proventos, pensões, pensões alimentícias, "benefícios de previdência pública ou 
privada", comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 
rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 
patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19, disposição que remete à 
exceção do art. 34, parágrafo único, ,da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (o 
Estatuto do Idoso). 

69. Nesse raciocínio, entre os "benefícios de previdência pública" encontram-se os 
citados benefícios previdenciários no valor igual a um salário mínimo, tais cOrno 
aposentadoria, pensão, auxíliodoença etc. 

70. Apenas a título de esclarecimento, convém referir que o parágrafo único do art. 
34 do Estatuto do Idoso exclui da renda mensal bruta familiar, para fins de 
reconhecimento do direito ao BPC ao Idoso, o benefício já concedido a qualquer 
membro da família. 

- Nesse sentido, dispõe expressamente o.parágrafo único do art. 19 do Regulamento 
do BPC. 

Como dito, não se aplica obrigatoriamente ao processo por não estarmos analisando 
a cumulação de outro benefício de salário mínimo dè integrante do grupo familiar. Contudo, se 
não se aceita nem mesmo a acumulação de benefício de salário mínimo, do ponto de vista 
administrativo, o que se dirá da renda proveniente de vínculo empregatício acima do salário 
mínimo, caso dos autos. 

O princípio da legalidade norteia as ações do Conselho e permite somente a prática 
de atos que a lei autoriza. No caso, o art. 69 do RI/CRSPS menciona a vedação legal ao 
afastamento, por inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, decreto e ato normativo 
ministerial, a saber: 

Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar a aplicação, por 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto 
ou ato normativo ministerial em vigor, ressalvados os Casos em que: 

- já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal 
Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental, após 
a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução; e 
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da 
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos 
tenha sido autorizada pelo Presidente da República. 

Destarte, permitiu-se ao Conselho afastar tal vinculação nas hipóteses arroladas nos 
incisos 1 e II, nos casos de norma declarada inconstitucional pelo STF, "em ação direta, após a 
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal 
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que suspender a sua execução" ou a decisão proferida em caso concreto declarando norma ilegal 
ou inconstitucional tenha seus efeitos jurídicos estendido aos demais casos após autorização da 
Presidência da República. 

As regras contidas nos referidos incisos permite analisar o entendimento dado pelo 
STF quando declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronuncia de nulidade, do § 3°, do 
art. 20, da lei 8.742/93, nos processos RE 567985/MT, RE 580963/PR. 

O controle de constitucionalidade das leis é feita pelo STF e a decisão da Corte 
Máxima se aplica aos processos administrativos, porém, apenas em casos de declaração de 
inconstitucionalidade provenientes de ação própria (Ação Direita de Inconstitucionalidade) ou 
quando a extensão de seus efeitos forem estendidos após prévia autorização do Presidente da 
República. 

" Analisando atentamente as decisões do STF acerca do terna, estas não foram 
provenientes de ação direita de inconstitucionalidade e nem seus efeitos foram declarados 
vinculativos pela Presidência da República. Logo, não se adequam ao contido no art. 69 do 
Regimento Interno do CRSS. Nesse contexto, não pode o Conselho dar o efeito erga omnis a 
decisão do STF tida pelo Regimento Interno da Casa corno decisão em caso concreto (mesmo 
com repercussão geral dada-pelo STF). Se não incidem as causas dos incisos do art. 69, aplica-
se o. seu capta e não é possível administrativamente declara a ilegalidade ou 
inconstitucionalidade de artigo de lei, decreto ou ato normativo ministerial. 

Em suma, independentemente da flexibilização dada pelo Poder Judiciário ao 
critério de fixação da renda familiar; administrativamente, aplica-se os critérios definidos na 
Lei n° 8.742/93, regulamentada pelo Decreto n° 6.214/97 e esses são claros quando definiram a 
necessidade da renda per capita familiar ser inferior a 1/4  do salário mínimo. 

Com a devida vênia à corrente contrária ao entendimento acima, da qual concordo 
do ponto de vista constitucional, sobretudo em respeito ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, qualquer intepretação dada que se sobreponha ao critério objetivo definido em lei 
quanto à renda familiar, no meu entender, também fere o princípio da legalidade e este tem 
incidência obrigatória na via administrativa da qual o CRSS é integrante. 

Portanto, o grupo familiar composto por integrante assalariado, para fins de 
concessão do Amparo Social, à luz da Lei n° 8.742/93 regulamentada pelo Decreto n° 
6.214/2007, depende de prova material de renda per capita familiar inferior a V4 do salário 
mínimo. 

Nestes termos, conheço do pedido de Uniformização de Jurisprudência e no 
mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer, quanto à fixação dos critérios da renda familiar, 
aqueles definidos na Lei n° 8.742/93 regulamentada pelo Decreto n° 6.214/97, no caso, renda 
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per capita familiar inferior a 'A do salário mínimo, ante a clara vinculação ao cumprimento do 
exposto em lei, decreto e ato normativo ministerial, conforme o previsto no art. 69 do RI/CRSS. 

Com a decisão acima, o acórdão ora impugnado da 04a tâmara de Julgamento deve 
ser revisto de ofício, na forma do § 12 do art. 63 do Regimento Interno do CRSS, 
adequando-se ao entendimento firmado nessa Sessão. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo INSS para, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília - DF, 28 de novembro de 2018. 

RODOL  $3,  ESPINEL DONADON 
,/ 	Relator 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 75/2018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os 
membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de CONHECER DO PEDIDO DE 

• UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo INSS para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, 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 Madalená Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Raquel Lúcia de Freitas, 
Maria José de Paula Moraes, Imara Sodré Sousa Neto, Daniela Milhomen Souza, Guilherme 
Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila 
Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges. 

Brasília-DF, 27 de novembro de 2018' 

‘11. 

RODO ESPINEL DONADON 	ANA RISTIN  •  EV 
Relator Presidente 
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