
 

CONSELHO DE RECURSOS DO SEGURO SOCIAL – CRSS/MDS 

Divisão de Assuntos Jurídicos  

1. A interposição tempestiva do Recurso Especial suspende os efeitos da decisão de primeira instância e devolve à instância 

superior o conhecimento integral da causa (art. 30, § 3º, do RI).  

2. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos.  

3. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência (art. 63) e a Reclamação ao Conselho Pleno (art. 64) suspendem os efeitos 

da decisão impugnada.  

 

 
SÍNTESE DA ESTRUTURA DE COMPETÊNCIAS RECURSAIS NO CRSS 

Lei n° 8.213/91, Decreto n° 3.048/99 e Regimento Interno – Portaria MDSA/GM n° 116/2017. 

 

               INSTÂNCIAS RECURSAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

CONSELHO PLENO 

 
Instância Extraordinária (Revisora e de 

Uniformização) composta pelos Presidentes 

e Conselheiros Titulares das Câmaras de 

Julgamento)  

 
 

Juntas de Recursos 
 

(1ª instância) 

 

Câmaras de Julgamento 
 

(2ª instância) 

a) uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa, 

mediante Enunciado; (art. 3º, I, e arts. 61 e 62 do RI); 

b) uniformizar, no caso concreto, mediante Resolução, as 

divergências jurisprudenciais suscitadas pelas partes (art. 

3º, II e art. 63 do RI); 

c) Decidir, no caso concreto, as Reclamações suscitadas 

por infringência de vinculantes (art. 3º, III, e art. 64 do RI); 

d) Julgar os Embargos de Declaração de suas decisões 

(art. 58, § 6º do RI); 

e) Proceder a Revisão de Ofício de suas decisões (art. 59 

e art. 64, § 11, do RI). 

 

 a) Julgar os Recursos Especiais interpostos contra as 

decisões das Juntas de Recursos. (art. 4º e 30, RI); 

b) Fazer o Juízo de admissibilidade do Pedido de 

Uniformização do caso concreto (art. 63, I, §§ 3º e 4º, 

RI); 

c) Julgar os Embargos de Declaração de suas decisões 

(art. 58, do RI); 

d) Proceder a Revisão de Ofício de seus acórdãos (art. 

59, do RI). 

a) Julgar os Recursos Ordinários contra as decisões do 
INSS nos processos de interesse dos beneficiários do 
Regime Geral de Previdência Social e das empresas; nos 
processos referentes aos benefícios assistenciais de 
prestação continuada previstos no art. 20 da Lei nº 
8.742/1993 e, nos casos previstos na legislação, nos 
processos de interesse dos contribuintes do Regime 
Geral de Previdência Social. (art. 5º e 29, do RI); 

b) Fazer o Juízo de admissibilidade do Pedido de 
Uniformização do caso concreto (art. 63, II, §§ 3º e 4º do 

RI); 

c) Julgar os Embargos de Declaração de suas decisões 
(art. 58, do RI); 

d) Decidir sobre a Revisão de Ofício de seus acórdãos 
(art. 59, do RI). 

Do ato do INSS cabe recurso ao Conselho de Recursos do Seguro 

Social–CRSS. A autarquia procede a regular instrução do processo, e 

deverá submeter os autos ao CRSS (arts. 31, 33 e 34, do RI). 

 

 
INSS 


