
Ministério do Desenvolvime·nto Social e Agrár.io 

Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Nº de Protocolo do Recurso: 35796.000547/2014-94 
1 

Unidade de Origem: Agência da Previdência Social/Lauro de Freitas/BA 
Documento: 700.567.045-1 
.Recorrente: INSS 
Recorrido: AURELINO MARIO DOS SANTOS 
Assunto: AMPARO SOCIAL AO IDOSO 
Relator: Rodolfo Espinel Donadon 

RELATÓRIO 

Processo oriundo do E -RECURSOS. 

O proces~o em análise tem po,r objeto Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno, 
formulado pelo JNSS, em matéria acerca da cumulação de amp_aros sociais no mesmo grupo 
familiar. 

Em uma síntese do processo, o Sr. Aurelino Mario dos Santos requereu a 
concessão de amparo social ao idoso em 02/10/2013, indeferido pelo INSS por constatação de 
que a esposa do requerente, Sra. Maria do Carmo Teles· Luz, era ben~ficiária de amparo social 
ao deficiente, com D IB em 08/05/20-12, fato que tornava a· renda per capita do grupo familiar 
superior a Yi do salário mínimo, acima do limite definido pelo§ 3° do art. 20 da LOAS. 

Provido o recurso ordinário pela 04ª Junta de Recursos, o recurso especial do 
INSS foi negado provimento pela 02ª CA da ·02ª Câmara de Julgamento (CAJ); que 
fundamentou seu entendimento, em síntese: 

01) princípios fundamentais da Constituição Federal acerca da dignidade do ser 
humano; 

' 02) a própria Administração Pública tem mudado sua posição conforme exemplo 
a IN nº 02/2014 da AGU, em síntese, a renda percebida pelo outro integrante do grupo 

. familiar da parte recorrida deve ser excluída do cálculo da renda per capita familiar; 

03) O STF deu repercussão geral a matéria n.o que concerte a relativização do 
conceito da renda familiar. Nesse sentido, "é possível que o julgador diminua a rigidez da 
regra, adscrevendo a norma de forma que esta incida sobre o fato social de forma mais 
isonômica. E aí entra o postulado da dignidade da pessoa humana."; 

O INSS form:ulou Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno do então Conselho 
de Recursos da Previdência Social - CRPS, fund'llllentru:ido que o Acórdão acima citado 
infringiu Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, aprovado _pelo Ministro de Estado da 
Previdência Sooial - Parecer/CONJUR/MPS nº 616/201 O, Questão 11. 
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O Pedido do INSS foi considerado tempestivo e 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 . 

. VOTO 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. RECLAMAÇÃO 
AO CONSELH~ PLENO. Infringência de Órgão Julgador ao Parecer CONJUR/MPS 
nº 616/2010, Questão 11. Competência para análise deste Conselho Pleno na forma do 
art. 3º inc. III do Regimento Interno do CRSS aprovado ' pela Portaria MDAS nº 
116/2017. Pressupostos de Admissibilid~de do pedido alcançados na forma do art. 64 do 
mesmo Regimento. ImpossH~ilidade do Conselho afastar tese jurídica contida em 
Parecer normativo ministerial aprovado pelo Ministro de Estado. Art. 68 do Regimento 
Interno da Casa c/c Parecer nº 05/2014/CGU/AGU. Redamação conhecida e provida. 

Necessidade da Unidade Julgadora do CRSS adequar. o julgamento ao decidido pelo 
Pleno. Inteligência do § 4º do art. 64 do Regimento Interno. ' 

Trata-se de Reclamação ao Conselho Pleno, acatada pela Presidência do 
Conselho, em matéria que incide na infringência por parte da 02ª Composição Adjunta da 02ª 
CAJ, de Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, aprovado pelo Ministro de Estado da 
Previdência Social - Parecer/CONJUR/MPS nº 616/201 O, Questão 11. 

O pedido ora dirigido ao Conselho Pleno foi encaminhado ainda sob ás normas do 
Regimento Interno do Conselhó de Recursos da Previdência Social {CRPS), instituídas pela 
Portaria MPS nº 548/2011. Não obstante, ao julgamento atual cabe a aplicação das normas 
vigentes do Regimento Interno do CRSS (Conselho de Recursos do Seguro Social), 
instituídas pela Portaria MDAS nº 116/2017. Muitó embora a mudança da estrutura onde se 
situava o Conselho, 'em termos normativos não houve alteração da dinâmica de interposiçã9 · 
de pedido de Reclamação ao Conselho Pleno e suas regras de admissão. ' 

1 

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

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido, os pressupo.stos do 
seu requerimento com a' citaçãÕ 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, o~ 
os acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, 
infringirem: . 
1 - 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 1 O de 
fevereiro de 1993; 
II - Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, vigentes e 
aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdêncià 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 êlata da ciênc·ia 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: 
1 - indeferir por decisão monocrática irrecorrível, quando verificar que não foram 
demonstrados os pressupostos de ac\missibilidade 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. 

É tempestivo o pedido e o juízo de admissibilidade foi efetuado pela Presidência 
do Conselho. Portanto, está apto a ir para análise. 

O ponto de partida é correlacionar o caso julgado pela 02ª Composição Adjunta da 
02ª CAJ, ao Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, aprovado pelo Ministro de Estado da 
Previdência Social - Parecer/CONJUR/MPS nº 616/201 O, Questão 11. Para o Órgão Julgador 
ora reclamado, o postulante ao benefício de amparo social ao idoso teria direito a pretensão 
mesmo -sendo casado com uma beneficiária de amparo social ao deficiente. No caso, a decisão 
teria amparo nos princípios fundamentais da Constituição Federal acerca da dignidade do ser · 
humano; na mudança qe entendimento judiciário da própria Administração Pública conforme 
IN nº 02/2014 da AGU e, no fato da renda perc~bida pelo outro integrante do grupo familiar 
da parte recorrida dever ser excluída do cálculo da renda per capita familiar e o entendimento 
do STF a respeito da relat~vização do conceito da renda familiar. 

' 

A Questão nº 11 do Parecer Conjur/MPS nº 616/2010, aprovado pelo Ministro da 
Previdência Social, tem a seguinte redação: 
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Questão 11. Valor da renda familiar para concessão de BPC da LQAS: 'o 
beneficio previdenciário de vaIOr mínimo, recebido por familiar idoso, 
integra ou não o montante da renda? · 
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67. A resposta é afirmativa, à luz -do art. 6°, inciso IV, do Regulamento do 
Beneficio de Prestação Continuada - BPC, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26 
de setembro de 2007. 

68. De acordo com citada norma, para os fins do reconhecimento do direito ao 
beneficio, considera-se renda mensal bruta familiar a soma dos rendimentos 
brutos auferidos mensalménte pelos membros da família composta por salários, 
proventos, pensões, pensões alimentícias, "beneficios de previdência pública ou 

· privada", comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho n~o 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 nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (o 
Estatuto do Idoso). · 

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

1 • 

como aposentadqria, 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 
reconheciménto do direito ao BPC ao Idoso, o beneficio já concedido a qualquer 
membro da família. ' · ' 

Nesse sentido, dispõe expressamente o parágr~fo único do art. 19 do 
Regulamento do BPC. 

Saliento que a matéria ora pretendida não é nova no Conselho Pleno. Já foram 
proferidos julgamentos com o entendimento de que não é possível ao Conselho afastar a tese 
jurídica de Parecer da Consultoria Jurídica Ministerial aprovado pelo Ministro de Estado . . 
Com esse entendimento, eis o ementário de Resoluções nesse sentido: 

' ' 

1 - 1 
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Resolução nº 42/2015, de 27/10/2015. 

RECLAMAÇÃO À COMPOSIÇÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE 
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS, NOS TERMOS DO ART. 
65 DA PORTARIA MPS Nº 548 DE 13 DE SETEMBRO DE 2011. 
INFRINGÊNCIA DO PARECER DA CONSUI:, TO RIA JURÍDICA DO 

- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 616 DE 23 DE DEZEMBRO 
DE 20 10. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (Rel.Cons. Ana Cristina 
Evangelista) 

Resolução nº 13/2016, de 23/03/2016. 

RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CRITÉRIO 
DE AFERIÇÃO DE MISERABILIDADE DO REQUERENTE. 
INFRINGÊNCIA DA DECISÃO ATACADA AO PARECER CONJUR/MPS Nº 
616, DE 2010. PROCEDÊNCIA. A decisão atacada infringiu as disposições do 
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Parecer CONJUR/MPS nº · 616, de 201 O, segundo 'O qual a hipossuficiência 
eçonômica . da família da pessoa com deficiência ou idosa deve ser aferida, 
exclusivamente, pelo critério objetivo de 1!i do salário, para tanto, excluir-se da 
renda familiar -o benefício previdenciário recebido por membro do grupo familiar 
do requerente, mesmo que no valor de 1 (um) salário mínimo. Reclamação 
Procedente. (Rei. Cons. Geraldo Alvim Arruda) 

Em comum naS, Reclamações acima citadas, a obrigatoriedade do Conselho na 
análise do Parecer Ministerial quando aprovado pelo Ministro de Estado. Quando da 
interposição do pedido de Reclamação pelo INSS, como informado, vigorava o Regimento 
Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MPS nº 548/2011 e em seu artigo 69 ,indicava: 

1 

Art. 69 Os pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, quando aprovados pelo 
Ministro de Estado, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 1 O de fevereiro de 

· 1993, vinculam os órgãos julgadores do CRPS, à tese jurídica que fixarem, sob 
- pena de responsabilidade administrati;a quando da sua não observância. 

Já a presente decisão, amparada pelo Regimento Interno do CRSS, Portaria 
MDAS nº 116/2017, tratou de vincular o julgamento do Conselho não apenas aos Pareceres 
aprovados pela Consultoria Jurídica do MDSA, mas também àqueles Pareceres normativos 
das Consultorias Jurídicas 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. 68. Os Pareceres da Consultoria.Jurídica do MDSA, quando aprovados pelo 
Ministro de Estado, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 1 O 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. 
Parágra.fo 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 do1MDSA. 

Até a data deste julgamento, a Consultoria Jurídica do MDSA não emitiu nenhum 
ato revogando a Questão nº 11 do Parecer Conjur/MPS nº 616/201 O, aprovado pelo Ministro 
da Previdência Socíal. Portantp, permanece vinculando o julgamento administrativo ,do 
Conselho. 

Faço um parêntese para relembrar os Colegas que Q então Conselho de Recursos 
da Previdência Social (CRPS) já sinalizou com uma tentativa de afastar a vinculação às teses 
jurídicas contidas nos Pareceres Ministeriais. Tanto que chegou a ser editado o Enunciado nº 
35 indicando que: 
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"Os pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social 
aprovados pelo Ministro de Estado, bem como as súmulas e pareceres 
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normativos da Advocacia-Geral da União vinculam o Conselho de Recursos 
/ 

da Previdência Social em suas atividades, exceto nas de controle 
jurisdicional." 

· Entretanto, o citado Enunciado, em um primeiro momento, foi suspenso em 
virtude da antecipação de tutela . conferida pelo Presidente do então CRPS ao Pedido de 
Nulidade dos Enunciados formulado pela Procuradoria Geral Federal do INSS. Em um 
segundo momento, foi revogado conforme Resolução nº 17 de 2711112014, publicado no 
DOU de 09112/2014 (Seção l, pág. 38). ' . 

Uma das razões levadas em consideração pelo l>leno para a revogação acima 
citada foi o exposto no Parecer nº 05/2014/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor. Geral da 
União em 30/04/2014, que de forma expressa cita a: 

"lnafastabilidade da vinculação do CRPS às teses jurídicas encampadas-nos 
pareceres do Advogado-Geral da · União aprovados pelo Presidente da 
República ou da unidade consultiva da AGU quando aprovada pelo Ministro 
de Estado da Previdência Social, por força do disposto nos artigos 40 a 42, da 
Lei Complementar nº 73, de 1993" 

Nesse sentido e mesmo ciente do entendimento diverso do Poder Judiciário 
quando a flexibilização do critério de miserabilidade da renda do grupo familiar, o fato é que 
a Questão nº 11 do Parecer Con]ur/MPS nº 616/2010, vinculativa ao Conselho, 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~ 
o que não é o caso dos autos. · 

Nos termos do Estatuto do Idoso, em seu art. 34, está expresso: 

"Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) , salário mínimo, nos termos d~ Lei 
Orgânica da Assistência Social - Loas . 
Parágrafo único. O beneficio já concedido a qualquer membro da família 
nos termos do caput não será · computado para os fins do cálculo da renda 
per capita~ que se refere a Loas." (grifo nosso) , 

/ 

Desta forma, o benefício referido no parágrafo único do citado art. 34 do Estatuto 
do Idoso remete ao caput do artigo, ou seja, benefício da Loas ao Idoso. 

Logo, tomando esse voto..mais objetivo, abstenho-me de debruçar profundamente 
em entendimentos doutrinários e/ou jurisprudenciais quanto ao tema. De bom alvitre, no 
entanto, fazer alguns esclarecimentos ao voto proferido pelo Órgão Julgador reclamado. 

700.567 .045-1 



Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

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 
incopstitucionalidade provenientes de ação própria (Ação Direita de Inconstitucionalidade) ou 
quando a extensão de seus efeitos forem estendidos após prévia autorização do Presidente ·da 
República. É o teor contido nos incisos I e II do art. 69-do Regimento Interno do CRSS: 

'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 caso's em que: 
1 - 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~ 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. 

Analisando atentamente as decisões do STF acerca do tema (inconstitucionalidade 
parcial, sem pronuncia de nulidade, do § 3º, do art. 20, da lei 8.742/93), 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 
Regim~nto Interno do CRSS. Nesse contexto, ainda que não existisse Parecer Normativo 
vinculativo, não poderia o Conselho dar o efeito erga omnis a decisão do STF tida pelo 
Regimento Interno da Casa como 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 caput e não é 
possível administrativamente declara a ilegalidade ôu inconstitucionalidade de artigo de lei, 
decreto ou ato normativo ministerial. · 

No que tange a própria Administração Pública ter mudado sua posição conforme 
exemplo a IN nº 02/2014 da AGU, essa tem por objetivo disciplinar a operação em processós 
judiciais e não tem vinculação ao contencioso administrativo. Trata-se de Instrução 
Normativa e não Súmula. Ainda mais, tal contraria expressamente o contido no Parecer ora 
analisado. A aplicação da r~ferida Instrução Normativa geraria o descumprimento de preceito 
legal por parte do Conselheiro. 

, Em ' suma, independentemente qa flex_ibilização dada pelo Poder -Judiciário ao 
critério de fixação 9a renda familiar, administrativamente, aplica-se os critérios definidos na 
Lei nº 8.742/93 conforme inteligência da Questão nº 11 do Parecer Conjur/MPS nº 616/2010, 
que está em vigor, foi aprovado pelo Ministro· da Previdência Social, é vinculativa ao CRSS 
na forma do art. 68 do Regimento Interno da Casa c/c Parecer nº 05/2014/CGU/AGU. 

Portanto, para análise da renda familiar o Conselho não pode afastar o previsto no , 
Parecer Conjur/MPS nº 616/201 O, em sua Questão 11. Em consequência, deve analisar 
fielmente o contido na Lei nº 8.74211993, regulamentada pelo Decreto nº 6.214/2007: 
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observando, ainda, se na região proveniente do pedido está em vigor alguma Ação Ci;vil 
Pública regulamentando o tema, considerando que inexiste ACP com abrangência nacional. 

Em consequência do entendimento. acima proferido, o J)edido formulado pelo 
INSS procede, devendo a Reclamação ao Consel.flo Pleno ser conhecida~ provida. 

r 

Na forma do § 4° do art. 64 do RI/CRSS, cabe à notificação do órgão julgador 
que prolatou o acórdão infringente, "para fins de adequação do julgado à tese fixada pelo 

. Pleno, por meio da Revisão de Ofício". Em vistas da Portaria GP/CRSS, nº 17 de 07/04117 
(Mudança de atuação das Composições Adjuntas das Câmaras de Julgamento para as Juntas 
de Recursos/CRSS), caberá à. oia Câmara de Julgamento (CAJ) o cumprimento do aqui 
exposto. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO 
PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO pará, no mérito, DAR-LHE 
PROVIMENTO. ' 

Brasília - DF, 24 de maio de 2017. 

'/ 

ESPINEL DONADON 
Relator 

, 

I · 
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Decisório · 

Resolução nº 02 /2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 

1
os membros do Co~s~lho Pleno, por unánimidade, no sentido de CONHECER DO J,>EDIDO 
DE RECLAMAÇAO AO · CONSELHO PLENO 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): Vânia 
Pontes Santos, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Daniel 

Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, Nádia Cristina P,. dos Santos 
Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lúcia Missagia de M. Cfl.stro, Ionária da Silva 
Fernandes, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Cynthia Fernandes Rufino , . 
Mota. 

. 

Brasília-DF, 24 de maio de 2016 
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