
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA DA UNIÃO 

PARECER Nº 005/2014/WJR/CONSU/CGU/AGU 

PROCESSO : 00400.008621/2013-51 

INTERESSADO: Ministério da Previdência Social - MPS 

ASSUNTO: Solicitação de manifestação acerca dos efeitos dos pareceres normativos 

aprovados pelo Ministro de Estado da Previdência Social e pelo Advogado-Geral da União, 

com acolhimento pelo Presidente da República, em relação ao Conselho de Recursos da 

Previdência Social (CRPS). órgão de deliberação colegiada, criado sob o modelo previsto no 

artigo 10, da Constituição da República. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE RECURSOS 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS). VINCULAÇÃO DO 

COLEGIADO TRIPARTITE AOS PARECERES JURÍDICOS 

EMITIDOS PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, OU 

PELA UNIDADE CONSULTIVA JUNTO AD MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL (CONJUR/MPS), QUANDO 

APROVADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA OU 

PELO MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

RESPECTIVAMENTE. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 

ARTIGO 10. LEI COMPLEMENTAR Nll 73, DE 10 DE 

FEVEREIRO DE 1993 (ARTIGOS 40, 41E42). 

1. 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 . 

li. A força vinculante dos pareceres 

normativos não desnatura o caráter 

democrático da representação tripartite do 

CRPS, prevista no art. 10, da Constituição 

Federal. 
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Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União, 

1. A Chefia de Gabinete do Ministro da Previdência Social encaminhou ao 

Gabinete do Advogado-Geral da União "o presente dossiê que trata de consulta formulada 

pela Presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) ", órgão vinculado 

àquele Ministério, "acerca dos efeitos dos pareceres normativos aprovados pelo Exmo. 

Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, com base no art. 40, § J9, da LC n9 73193". 

2. Trata-se de questionamento do Presidente do CRPS, Dr. Manuel de Medeiros 

Dantas, dirigida ao Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, acerca da vinculação 

daquele colegiado ao conteúdo de pareceres normativos emitidos pela Consultoria Jurídica 

junto ao Ministério da Previdência Social (CONJUR/MPS), aprovados pelo Ministro daquela 

pasta ou pelo Presidente da República, consulta esta exposta no Memorando nº 

74/CRPSIGAB, de 08 de maio de 2013, nos termos seguintes: 

"Senhor Ministro, 

1. O Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, vinculado ao 
Gabinete do Ministro desta Pasta, constitui-se de órgão de deliberação 
colegiada que decide sobre os interesses previdenciários de trabalhadores 
e de empregadores em relação ao Regime Geral de Previdência Social
RGPS. 

2. Está perfeitamente instituído segundo o modelo previsto no artigo. 10, da 
Constituição Federal, de clara inspiração democrática, que permite às 
classes produtivas a participação efetiva nas decisões que afetam os 
interesses desses segurados no âmbito do direito fundamental à 
previdência Social. 

3. Assim reza o dispositivo mencionado: 

'Art. 1 O. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais 
ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. ' 

4. Tendo assento constitucional e não havendo outro dispositivo de mesma 
envergadura a restringir o conteúdo dessas deliberações, causa 
estranheza que pareceres normativos emitidos por órgão da Advocacia
Geral da União, no caso a Consultoria jurídica do Ministério, aprovadas 
pelo Ministro de Estado ou mesmo pelo Presidente da República, tenham o 
poder de restringir a atuação deste CRPS e de constranger o entendimento 
e as deliberações dos representantes das classes produtivas. pois disso a 
constituição não cuidou. 

5. Há de se relevar. ainda, o fato de que a Constituição quis que o colegiado 
fosse tripartite, tendo o governo um representante (normalmente um 
servidor do INSS) que leva para o julgamento a posição e a visão da 
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3. 

administração acerca das inúmeras matérias e cujo voto tem, no 
julgamento do processo administrativo de recurso, o mesmo peso que tem 
o voto de cada uma das representações. Na medida em que o governo, 
por meio de parecer normativo, ignora e constrange as deliberações em 
sentidos contrários ou diferentes, está, em verdade, tendo um peso maior 
do que o peso das representações das classes produtivas, o que dá ao 
parecer um caráter antidemocrático, ou seja, inconstitucional. 

6 . Sob outra perspectiva, pareceres normativos que negam, restringem ou 
que dificultam a aquisição de direitos, transmitem uma mensagem 
Institucional à população de que o órgão de deliberação criado 
exatamente para resolver a insatisfação gerada pela aplicação da lei pela 
autarquia previdenciária não estaria mais apto, nas situações tratadas 
pelo pareceres normativos, ao seu mister constitucional e que o caminho a 
ser trilhado para o reconhecimento dos direitos é o caminho do conflito 
que se exterioriza pelo ajuizamento de uma ação judicial. de efeito 
claramente nefasto à imagem das instituições públicas, notadamente do 
INSS, e à economia do Estado, na medida em que o custo para decidir 
essas questões via judiciário é extremamente elevado, pois tem justificado 
e justifica, a criação de enormes estruturas voltadas para a solução desses 
processos Uuizados Especiais, Tribunais, AGU, MPF, DPU), além do custo 
social do conflito. 

7. Dessa forma, submeto à elevada apreciação de vossa Excelência a 
consulta abaixo formulada, que deverá, depois de ouvida a CONJUR/MPS, 
ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Advocacia
Geral da União, já que a questão trata dos efeitos dos pareceres daquela 
notável Instituição em relação a este CRPS: 

Diante do que prevê o artigo 10, da Constituição Federal, os 
pareceres normativos aprovados pelo Ministro de Estado da 
Previdência Social ou pelo Presidente da República estão aptos a 
restringirem ou inibirem, por meio da vinculação prevista no artigo 
40, § lº e no artigo 42, da lei Complementar número 73/93, a atuação 
do Conselho de Recursos da Previdência Social e, via de 
consequência, das representações classistas, já que não há outro 
dispositivo no Diploma Maior que preveja ou que permita essa 
restrição?" 

Em suma, aduziu o consulente que a prevalecer o entendimento segundo o 

qual o CRPS estaria vinculado aos referidos pareceres normativos, a composição tripartite 

daquele Colegiado restaria prejudicada, pela perda do equilíbrio entre as partes 

representadas, o que, por ferir o art. 10, da Constituição da República, resultaria 

inconstitucional. 

4. Compulsando os autos, verifica-se que os mesmos foram encaminhados à 

apreciação da Consultoria jurídica junto ao Ministério da Previdência Social (CONJUR/MPS), 

onde foi exarado o PARECER Nº 283/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU (fls. 23/38), a cujas 

conclusões não aderiu a Coordenação de Estudos e Legislação Previdenciária, conforme 

despacho de fls. 40/41, o qual veio a ser adotado como manifestação jurídica conclusiva µ 
daquela unidade consultiva, nos termos do DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº 452/2013 (fls . 42) . 

\, . 
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5. Em vista das conclusões dissonantes acima mencionadas, bem como das 

relevantes argumentações trazidas pelos pareceristas, necessário se faz, nesta 

oportunidade, a verificação dos conteúdos das referidas manifestações. 

6. Nesse sentido, vê-se que o advogado autor do Parecer nº 283/2013, a par de 

reconhecer "o efeito vinculante de pareceres normativos do Ministro da Previdência ou do 

Presidente da República" em relação ao CRPS, por força do quadro normativo respectivo em 

vigor, conclui que em face da natureza sui generis daquele Conselho, que envolveria 

atividade jurisdicional a ser exercida com autonomia , isenção e imparcialidade, por sua 

composição tripartite, referido efeito vinculante estaria a afrontar dispositivos e princípios 

constitucionais que menciona, em especial o contido no art. 10, CF. Em razão do concluído, 

sugeriu ao Gabinete do Ministro da Previdência Social a revisão/alteração das normas 

infralegais que disciplinam a matéria . 

7. lnobstante os judiciosos argumentos trazidos pelo parecerista, o 

entendimento final da CONJUR/MPS, deu-se em sentido oposto, vale dizer, concluiu pela 

vinculação do CRPS aos pareceres aprovados pelo Ministro de Estado da Previdência Social, 

quando oriundos daquela Consultoria Jurídica, ou pelo Presidente da República, quando 

produzidos ou encampados pelo Advogado-Geral da União, sem que tal circunstância fira 

qualquer princípio ou disposição constitucional acerca do tema . 

8. No mesmo sentido se manifestou o Departamento do Regime Geral de 

Previdência Social do MPS (fls. 43/44). 

9. Na sequência os autos foram remetidos ao Gabinete do Senhor Advogado

Geral da União com encaminhamento ao exame e manifestação desta Consultoria-Geral da 

União (CGU/AGU) . 

10. Esse o relato do processado. 

11. Para melhor análise das questões posta nos autos, impõe-se examinar as 

normas constitucionais e legais que disciplinam a matéria sob exame. 

1 - DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA REPRESENTAÇÃO TRIPARTITE DO CRPS 

12. Assim procedendo observa-se que a composição tripartite do CRPS foi 

constitucionalmente assegurada por via do disposto no art. 10 da Carta de 1988, que 

garantiu "a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 6rqãos 

públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 

e deliberação." (grifei) 
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13. Referido dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com o art . 194, 

parágrafo único, inciso VII, que assegura o caráter democrático da gestão da seguridade 

social, mediante a gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo em tais órgãos colegiados. 

14. Salvo melhor juízo, no caso em pauta é razoável entender que ~ 

pretendeu o legislador constituinte foi tão-somente assegurar a representatividade dos 

trabalhadores e empregadores junto aos colegiados dos órgãos públicos em que seus 

interesses sejam objeto de discussão e deliberação. sem no entanto promover qualquer 

limitação ou constrangimento ao poder estatal, que assim permanece incólume nos termos 

da lei, maiormente no que tange ao poder-dever da Administração de fixar e uniformizar 

através de seu órgão jurídico competente a interpretação da Constituição, das leis, dos 

tratados e dos demais atos normativos. 

li -A LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993 

15. Como cediço, é poder inderrogável da Administração promover a 

harmonização do entendimento jurídico em todas as suas áreas de atuação, por via de 

orientação normativa do Advogado-Geral da União. 

16. Nesse sentido, a Lei Complementar nQ 73, de 10 de fevereiro de 1993, que 

instituiu a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, assim estabeleceu: 

17. 

Art. 40 . Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à 
aprovação do Presidente da República . 

§ lQ O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula 
a Administracão Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel 
cumprimento. 

§ 2º O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições 
interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência. 

Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os 
efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam 
por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República. 

Art. 42. Os pareceres das Consultorias jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, 
pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da 
República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam. também, os 
respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas. (grifos não constantes do 
original) 

Em havendo, pois, parecer jurídico elaborado diretamente pelo Advogado-

Geral da União, ou por ele acolhido, nos termos do art. 41 supra, que venha a ser aprovado 
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pelo Presidente da República, restará inexoravelmente vinculada toda a Administração 

Pública, aí incluída, por óbvio, os "colegiados dos órgãos públicos" referidos no art. 10, CF. 

Ili - DA GARANTIA DE IGUALDADE DAS PARTES EM FACE DO CRPS 

18. Como se infere da lição do Prof. Wagner Balera, a garantia da 

constitucionalidade da atuação do Conselho de Recursos da Previdência Social se dá pelo 

asseguramento da isonomia entre as partes litigantes, do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa . 

19. Assim, embora estejam o Estado e o cidadão, por suas próprias naturezas, em 

situação de flagrante desequilíbrio de forças -- inclusive com a possibilidade de eventual 

padronização de teses jurídicas abstratas vinculantes pela Administração --, impõe-se 

reconhecer a consonância constitucional da atuação do CRPS, nos moldes ora estabelecidos, 

preservados os princípios antes referidos . 

20. Nesse sentido vem a lição do ilustre doutrinador1
: 

"A justiça social somente pode ser distribuída com igualdade se se leva em 
conta a desigual condição jurídica dos diversos atores presentes na cena 
social. E, o processo deve ser instrumento para a redução das desigualdades 
entre os litigantes. 

Por força da regra da isonomia, é legítima a escolha pelo legislador 
processual, de instrumentos aptos a garantir a verdadeira expressão e 
extensão do direito posto em controvérsia pelo beneficiário ou pelo Poder 
Público. 

É baseada na diretriz da isonomia a formulação do pacto social que aceita o 
processo. ainda quando a desigualdade entre as partes seja de tal ordem que 
um dos atores poderia - pela força de que dispõe - obter para si 
pronunciamento favorável. No fundo, o processo só existe por confiarem as 
partes no igual tratamento que lhes proporcionará o árbitro da disputa. Arbitro 
que é, de geral o próprio Estado, exercendo função jurisdicional, ainda quando 
esse mesmo Estado seja igualmente parte do processo, administrativo ou 
judiciário. 

Sendo aferível a qualificação de cada uma das partes e sendo, decerto, 
conhecido o tipo de regra processual adotado pelo corpo social para conhecer 
da disputa, pode-se dizer que, nesta época, o ideal de igualdade processual 
entre partes atinge alto grau de concretização." (destaques acrescentados) 

21 . Mais adiante, continuando a discorrer acerca dos princípios que norteiam a 

ação processual do CRPS, o ilustre Professor assenta que a Administração haverá sempre de 

1 BALERA. Wagner. Processo Administrativo Previdenciário - Bef!efícios. São Paulo : LTr, 1999. p 111. 
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preservar o primado conferido à legalidade, mormente em razão da superioridade de sua 

posição em relação ao beneficiário2 : 

"O Estado somente pode fazer uso do seu poder desde que fundamentado em 

princípios que lhe dão o modo e as medidas de comportamento". 

Mesmo ao expedir atos de conteúdo genérico, a Administração deve estar 

comprometida, no seu agir, com a legalidade. A fortiori, quando lhe compete 

emanar atos jurídico-administrativos de conteúdo individual ou específico, o 

Poder Público deve atuar secundum legem. 

De outra parte, o meio de ação de que se vale o Poder Público para dizer da 

norma aplicável ao caso concreto é o processo administrativo cujo iter, de 

maior ou menor complexidade, estará rigorosamente definido pela legislação. 

Está, por conseguinte, reservado ao agente público esse poder-dever: 

executar a norma legal." (grifos ausentes no original) 

IV - CONCLUSÃO 

22. Neste diapasão, salvo melhor juízo e com as vênias devidas aos 

entendimentos contrários, é de se concluir que a vinculação do Conselho de Recursos da 

Previdência Social aos pareceres normativos emitidos nos moldes dos artigos 40 a 42, da Lei 

Complementar nº 73, de 1993, em nada ofen?e o caráter democrático da representação 

tripartite prevista no art. 10, da Constituição Federal, porquanto preservado o tratamento 

igualitário das partes, ainda que em face da superior posição do Estado em relação ao 

beneficiário, como dito anteriormente. 

23. Demais disso, tal condição de superioridade do Estado não deixaria de existir, 

mesmo que afastada fosse referida vinculação normativa, posto que a direção do processo e 

procedimentos afins sempre caberá à Administração. 

24. Resta, pois , que se assegure ao segurado - parte hipossuficiente por natureza 

e definição - o devido processo legal, com atenção ao contraditório e ampla defesa, 

~ 

1 

-

a-te_n_d-id_o_s_ o_p_r-in_c_í_p_io_d_a-isonomia e a necessária fundamentação de todos os atos da ~ . 
Administração. 

2 Op. cit. p 114, 115 . 
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25 . Cumpre observar, por oportuno, que em face da reserva de lei, os únicos atos 

jurídico-administrativos aptos a vincular a ação decisória do CRPS, serão aqueles pareceres 

normativos emitidos pelo Advogado-Geral da União e aprovados pelo Presidente da 

República, nos termos do art. 40, com a mitigação veiculada no art. 41, além dos emanados 

da unidade descentralizada de consultoria da AGU -- CONJUR/MP --, desde que devidamente 

aprovados pelo Ministro de Estado da Previdência Social, conforme previsto no art. 42, todos 

da Lei Complementar nº 73/de 1993. 

26. Ainda, em despedida, assente-se que sempre poderá o CRPS provocar, 

fundamentadamente, o Ministro da Previdência Social e/ou o Advogado-Geral da União, 

postulando eventual alteração de pareceres normativos dos quais dissentir. 

À consideração superior. 

Brasília, 30 de abril de 2014. 
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PROCESSO: 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO NQ 311/2014 

00400.008621/2013-51 
INTERESSADO: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
ASSUNTO: 

1. 

Solicitação de manifestação acerca dos efeitos dos pareceres normativos 
aprovados pelo Ministro de Estado da Previdência Social e pelo Advogado
Geral da União, com acolhimento pelo Presidente da República, em 
relação ao Conselho de Recursos da Previdência Social {CRPS}, órgão de 
deliberação colegiada criado sob o modelo previsto no artigo 10, da 
Constituição da República. 

Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, 

Estou de acordo com o Parecer nº 005/2014/WJR/CONSU/CGU/AGU, que 

concluiu pela vinculação do Conselho de Recursos da Previdência {CRPS} às teses jurídicas 

encampadas nos pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da 

República ou da unidade jurídica consultiva da AGU {CONJUR/MPS}, quando aprovadas pelo 

Ministro de Estado da Previdência Social, por força do disposto nos artigos 40 a 42 da Lei 

Complementar nº 73, de 1993. 

2. Após os registros necessários, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Exmo. 

Sr. Advogado-Geral da União, 

3. À consideração superior. 

Brasília, 30 de abril de 2014. 

ARNALDO SAMPAIO DE MO ES GODOY 
Consultor-Geral da União 



DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

REFERÊNCIA: Processo nº 00400.008621/2013-51 

1. Aprovo o Parecer nº 005/2014/WJR/CONSU/CGU/AGU, bem como o Despacho 
do Consultor-Geral da União nº 311/2014/CGU/AGU. 

2. Encaminhem-se os autos à Chefia deste Gabinete para elaboração de Aviso 
ao Exmo. Sr. Ministro da Previdência Social com posterior restitu ição do 
processo à Consultoria Geral da União, para as providências sequentes. 

Em 2i de abril de 2014 


