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Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

N° de Protocolo do Recurso: 44232.398573/2015-07 
Documento/Benefício: Benefício de Prestação Continuada/BPC 
Unidade de origem: APS — Telêmaco Borba/PR 
Tipo do Processo: Reclamação ao Conselho Pleno 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social/INSS 
Recorrido: Ozias Russi 
Benefício: 701.380.200-0 
Relator: GUILHERME LUSTOSA PIRES 

Ementa: 

Reclamação ao Conselho Pleno. Art. 64 do 
Regimento Interno do CRSS. Benefício de 
Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência. 
Requisitos do art. 20, §§ 1° e 3° da Lei 8.742/93. 
Renda per capita superior a 1/4  do salário mínimo. 
Violação ao Parecer Conjur/MPS n° 616 de 2010 —
valores de benefícios previdenciários recebidos 
por integrantes do grupo familiar da pessoa 
portadora de deficiência integra o cálculo da 
renda per capita. 

Relatório: 

Trata-se de pedido de reclamação ao Conselho Pleno apresentado pelo INSS 

contra o acordão proferido pela 2a  Composição Adjunta da 2a Câmara de Julgamento 

do CRSS em razão de violação a tese fixada no Parecer Conjur/MPS n° 616 de 2010. 

Ozias Russi apresentou pedido de benefício de prestação continuada à 

pessoa portadora de deficiência no dia 21/01/2015, protocolado sob o NB 

87/701.380.200-0. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS, uma vez que a renda 

per capita do grupo familiar é superior a % do salário mínimo. 

O acórdão n° 3091/2015 da 16a Junta de Recursos do Conselho de Recursos 

do Seguro Social — CRSS (evento n° 13) negou provimento ao recurso ordinário, 

mantendo o indeferimento inicial do benefício. 
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Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu 

desígnio, Ozias Russi interpôs recurso especial (evento n° 17), alegando que recebe 

ajuda financeira da sua genitora, mas não reside com ela. Desta forma, a renda per 

capita do grupo familiar não é superior a % do salário mínimo. 

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS. 

O acórdão n° 5195 da 2a  Composição Adjunta da 2' Câmara de Julgamento, 

julgado em 15/12/2015 (evento n° 27), deu provimento ao recurso especial do 

interessado para conceder o benefício, pois aplicou a jurisprudência do STF no RE 

567.985 que permite sopesar outros meios de prova para comprovar a miserabilidade 

com a mitigação da renda per capita de 1/4  do salário mínimo. 

Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno apresentado pelo INSS (evento n° 

30 — datado de 07/01/2016), alegando violação a tese fixada no Parecer Conjur/MPS 

n° 616 de 2010 aprovada pelo Ministro de Estado da Previdência Social que estipula 

quais os valores a serem incluídos no cálculo da renda per capita do grupo familiar. 

Não foram apresentadas contrarrazões ao pedido de reclamação ao Conselho 

Pleno pelo interessado. 

Pronunciamento da Divisão de Assuntos. Jurídicos (evento n° 35) no sentido 

de levar a questão para ser apreciada pelo Conselho Pleno do CRSS, uma vez que 

houve violação a tese fixada no Parecer Conjur/MPS n° 616 de 2010 aprovada pelo 

Ministro de Estado da Previdência Social. 

Distribuição do processo pela Presidente do Conselho de Recursos do Seguro 

Social para ser analisado o pedido de Uniformização de Jurisprudência (evento n° 49). 

Voto: 

O pedido de reclamação ao Conselho Pleno versa sobre as hipóteses de 

acórdãos de Câmaras de Julgamento ou Juntas de Julgamento, em sua matéria de 
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alçada., infringir pareceres da Consultoria Jurídica aprovados por Ministro de Estado, 

súmulas e enunciados do Advogado Geral da União e enunciados editados pelo 

Conselho Pleno do CRSS, conforme previsão do art. 64 do Regimento Interno do 

CRSS, colacionado abaixo: 

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 AdvogadoGeral da União, na forma da Lei Complementar n° 
73, de 10 de fevereiro de 1993; 
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; 
111 - Enunciados editados pelo Conselho Pleno. 
§ 1° 0 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. 
§ 2° 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: 
1 - indeferir por decisão monocrática irrecorrível, quando verificar que não 
foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade previstos no caput; 
11- distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no Conselho Pleno 
quando verificar presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no 
caput. 
§ 3° Os processos poderão ser preliminarmente submetidos pelo Presidente 
do CRSS ao órgão julgador que prolatou o acórdão infringente, para facultar-
lhe a Revisão de Ofício nos termos do art. 59 deste regimento. 
§ 4° O resultado do julgamento da Reclamação pelo Conselho Pleno será 
objeto de notificação ao órgão julgador que prolatou o acórdão infringente, 
para fins de adequação do julgado à tese fixada pelo Pleno, por meio da 
Revisão de Ofício. 

Pois bem, o INSS suscita infringência a tese fixada no Parecer Conjur/MPS n° 

616 de 2010 aprovada pelo Ministro de Estado da Previdência Social que estipula 

quais os valores a serem incluídos no cálculo da renda per capita do grupo familiar. 

Sendo assim, o acórdão hostilizado n° 5195 da 2a  Composição Adjunta da 2' 

Câmara de Julgamento deu provimento ao recurso especial do interessado para 
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conceder o benefício, pois aplicou a jurisprudência do STF no RE 567.985 que permite 

sopesar outros meios de prova para comprovar a miserabilidade com a mitigação da 

renda per capita de % do salário mínimo. 

Primeiramente, cabe esclarecer que o Parecer Conjur/MPS n° 616 de 2010, 

questão 11, elucida quais rendimentos poderão ser reconhecidos como rendimentos 

brutos mensais para auferir a renda per capita do grupo familiar: 

"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 auferidos mensalmente pelos 
membros da faMilia 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 a exceção do art. 34, parágrafo único, 
da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (o.  Estatuto do Idoso)" 
- grifo nosso. 

Pois bem, o acórdão vergastado afastou a renda auferida pela genitora do 

interessado (um salário mínimo decorrente de pensão por morte rural) para a 

concessão do benefício de prestação continuada em razão da jurisprudência do STF 

no RE 567.985. 

De qualquer forma, vigorava a decisão proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 1.232-1/DF, no qual o STF declarou a constitucionalidade do 

art. 20, § 3° da Lei 8.742 de 1993. 

Adiante, o STF reviu o decisório da ADI n° 1.232-1/DF quando da análise da 

Reclamação n° 4374 de 2013, suscitando "a ocorrência do processo de 

inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas 

e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos 

utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do 

Estado brasileiro)" — inteiro teor do acórdão. 
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Contudo, apesar de ter sido revista a decisão na ADI n° 1.232-1/DF, somente 

foi declarada a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 

3°, da Lei 8.742/1993, ou seja, a lei ainda está em vigor e goza de eficácia. 

Por conseguinte, a reclamação ao STF tem caráter de controle difuso de 

constitucionalidade, pois sua serventia é a preservação da competência do STF ou 

garantir a autoridade das suas decisões, sendo que a consequência da sua. 

procedêricia é prevista no art. 161 do Regimento Interno do STF: 

Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: 
I avocar o conhecimento do processo em que se verifique usurpação de 
sua competência; 
II — ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso para 
ele interposto;. 	• 
III — cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida 
adequada à observância de sua jurisdição. 

Portanto, como as decisões na Reclamação n° 4374 e no RE 567.985 foram 

proferidas em controle difuso de constitucionalidade é necessária a intervenção do 

Senado Federal para emitir ato que suspenda a eficácia do critério objetivo de 1/4  do 

salário mínimo ou ato do Presidente da República que permita a aplicação de decisão 

judicial no âMbito administrativo. 

Ademais, mesmo com o permissivo legal previsto" no art. 20, § 11° da Lei 8.742 

de 1991, que dispõe sobre a permissão para utilizar outros elementos probatórios com 

o intuito de constatar a condição de miserabilidade do grupo familiar e da sua situação 

de vulnerabilidade, a legislação ainda não permite que a renda per capita ultrapasse.  

1/4  do salário mínimo por falta de regulamento. 

Apenas para sedimentar a fundamentação deste voto, apresento o proibitivo 

presente no Regimento Interno do CRSS acerca da violação das teses fixadas em 

pareceres aprovados por Ministros de Estado e a aplicação das decisões proferidas 

em controle difuso de constitucionalidade: 
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Art. 68. Os Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, quando 
aprovados pelo Ministro de Estado, nos termos da Lei 
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, vinculam os 
órgãos julgadores do CRSS, à tese jurídica que fixarem, sob 
pena de responsabilidade administrativa quando da sua não 
observância. 
Parágrafo Único: A vinculação normativa a que se refere o 
caput aplica-se também aos 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, enquanto não revistos pela 
atual Consultoria Jurídica do MDSA. 

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: 
I - 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. 

Como não está caracterizado nenhum dos casos explicitados acima, o INSS 

demonstrou infringência à parecer da Consultoria Jurídica aprovados por Ministro de 

Estado, pois o acórdão hostilizado violou a questão n° 11 do Parecer Conjur/MPS n° 

616 de 2010, devendo ser revisto na forma do § 4° do art. 64 do Regimento Interno 

do Regimento Interno do CRSS. 
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Por todo o exposto, voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do 

pedido de Reclamação ao Conselho Pleno apresentado pelo INSS e, no mérito, 

dar-lhe provimento. 

Brasília-DE, 28 de novembro de 2018 

GUILHERME LUSTOSA PIRES 

Relator 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 78 /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 RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO apresentado 

pelo INSS e, 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 Madalena Silva Lima, Raquel Lúcia de 

Freitas, Maria José de Paula Moraes, Imara Sodré Sousa Neto, Daniela Milhomem 

Souza,,Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Rodolfo Espinel Donadon, Alexandra Álvares 

de Alcântara, Tarsila Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges. 

Brasília-DF, 28 de novembro de 2018 

GUILHERME LUSTOSA PIRES 
Relator 

ANA CRIST 	V N 
Presidente 
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