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RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, conforme evento 31. 

O pedido foi anàlisado pelo presidente da O 1 ª Composição Adjunta da 04ª 
CAI e deferido liminarmente, quando visualizad'a divergência entre os acórdãos 
apresentados - evento 52. 

O presente pedido foi interposto em vista do Acórdão 2514/2014 proferido 
pela OP Composição Adjunta da 04ª CAJ/CRPS, quando deu provimento ao recurso do , 
interessado, afirmando ser devida a concessão do benefício de auxílio reçlusão, 
considerando como último salário de contribuição do instituidor do benefício, o valor 
líquido, constante do CNIS, no último mês de recolhimento. 

O presente pedido tem por fundamento a alegada divergência entre os 
acórdãos proferidos pela 03ª CAJ - Acórdão nº 5.814/2010; 01ª CA da 01ª CAJ - Acórdão 
nº 910/2014 e 04ª CAJ-Acórdão nº 2.863/2011. 

' . 
O acórdão em questão, proferido pela O 1 ª Composição Adjunta da 04ª 

CAJ/ÇRPS, Acórdão 2514/2014 entendeu· ser devido o benefício quando não se utilizou 
da renda real mensal do trabalhador, mas sim do salário de contribuição coqstante no 
Cadastro Nacional de Informações Socif!.iS (CNIS) para fins de análise não levando em 
consideração quanto a ter ultrapassado ou não aquele valor estabelecido em portaria 
ministerial em referência ao direito ao benefício de auxílio-reclusão. 

Os Acórdãos paradigmas foram unânimes em se utilizar da renda real mensal 
quando da cpncessão do benefício. 
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Emanuela Miríam Azevedo Gouveia, menor de idade, devidamente 
representada por sua representante legal, sua mãe, Sra. · Valéria Azevedo - da Silva, 
requereu Auxílio Reclusão nº 165.327.450-3 em Í4/01/2014 em face da reclusão de seu 
pai, Sr. Edson Sebastião de Gouveia. 

' , 

Inicialmente o benefício foi indeferido sob alegação de que o último salário 
de contribuição recebido pelo segurado é de R$ 1. 105,09 (um mil. Cento e cinço reais e ' 
nove centavos) superior ao limite ~stabelecido pela Portaria InteITl).inisterial vigente. 

Recorre o interessado, apresentado Recursó Especial - evento 17. 

Após análise dos a~tos o Acórdão proferido pela O 1 ªComposição Adjunta da 
04ª CAJ (Acórdão 2514/2014) afirma ser devido o benefício à interessada, sob aleg'ação 
de que "Apesar do salário nominal ser no valor de R$ 1.105,09, o último· salfu:io de 
contribuição foi rio valor de R$ 277 ,97 . Afirma ainda que, "mesmo que este valor seja 
referente a alguns dias trabalhados, a legislação é bem clara quando menciona o "último 
salário de contribuição'', assim por se tratar de letra de Lei não vejo óbice à concessão do 
benefício nos termos do art. 116 do Dec. 3048/99" - evento 29. 

Análise por parte de Divisão de Assuntos Jurídicos encaminha o processo ao 
Presidente do Conselho Pleno do Conselho de Recm;sos dó Seguro Social, o qual 
determina a distribuição do processo a essa relatora. 

_ Em dia de julgamento, compareceu a Procuradoria Federal Especializada, na 
pessoa de sua Proc1:1fadora, para apresentação de Sustentação Oral. 

É o relatório . . 

VOTO 

EMENTA: AUXÍLIO RECLUSÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DE JURISPRUDÊNCIA, SALÁRIO ·DE CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR 
DO BENEFÍCIO ACIJYIA DO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. DEVIDA 

· UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Pedido formulado pelo iNSS em 16110/2014. Registro de ciência do acórdão 
em 16/09/2014. 

O presente pedido de Uniformização de Jurisprudência tem por fundamento 
a divergência entre o Acórdão 2514/2014 proferido pela 01 ªComposição Adjunta da 04ª _ 
CAJ/CRPS, quando deu provimento ao recurso da interessada, afirmando ser devida a 

~ 
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cqncessão do benefício, levando em consideração o salário referente a oito dias 
trabalhados antes de sua reclusão. 

Conforme legislação em vigor, a Uniformização de Jurisprudência tem 
previsão na Portaria 116/2017, conforme abaixo transcrito: 

Art. 3° - Ao Conselho Pleno compete: 

I - uniformizar, em tese: a jurisprudência administrativa previdenciária e 
assistencial, mediante emissão de Enunciados; 

li - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entte 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; e 

Ili - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, mediante 
a emissão de Resolução. 

Art. 61 - A uniformização, em tese, da jurisprudência administrativa 
prevz'denciária poderá ser suscitada para encerrar divergência jurisprudencial 
administrativa ou para consolidar jurisprudência reiterada no ·âmbito do CRSS, 
mediante a edição de enunciados. 

§ ·] 0 
- A uniformização -em tese poderá ser provocada pelo Presidente do 

CRSS, pela Coordenação de Gestão Técnica, pela Divisão de Assuntos Jur.fdicos, pelos 
Presidentes das Câmaras de Julgamento ou, exclusivamente em matéria de alçada, por 
solicitação de Presidente de Juntas de Recursos, ou pela Diretoria de Beneficias do INSS, 
mediante a prévia apresentação de estudo fundamentado sobre a . matéria· a ser 
uniformizada, no qual deverá ser demonstrada a existência de rf levante divergência 
jurisprudencial ou de jurisprudência convergente reiterada.· 

§ 2º - A divergência ou çonvergência de entendimentos deverá ser 
demonstrada mediante a elaboração de estudo fundamentado com a indicação de 
decisórios divergentes ou convergentes, conforme o caso, proferidos nos últimos cinco 
anos, por outro órgão julgador, composição de julgamento, ou, ain,dçi, pqr resolução do 
Conselho Pleno. 

§ 3º - Elaborado o estudo na forma prevista no § 2º a autoridade competente 
encaminha~á a proposta de uniformização em tese dp jurisprudência previdenciária ao 
Pt:esidente do CRSS que a distribuirá ao relator da matéria no Conselho Pleno. 

§ 4° - Aplica-se à uniformização em tese da jurisprudência administrativa 
previdenciária e assistencial, no que couber, o procedimento previsto no artigo 63 deste 
Regimento. 
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-
De fato, os acórdãos apresentados possuem divergências em matéria análoga, 

sendo portanto ·devido o acolhimento do presente pedido: 

No caso concreto o instituidor do beneficio teve último salário junto ao CNIS 
no valor de R$ 277,97 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) referente 
ao labor de oito dias no-mês de março ae 2013 . 

- 1 

Quando analisada a renda bruta mensal (nos termos do art.13, da Emenda 
Constitucional nº20/19_98 e Lei 8.212/90), chegar-se-ia ao valor de R$ 1.105,09 (um mil, 
cento e cillco reais e nove centavos). 

Preso em 23 de novembro de 2013, com último salário de contríbuição na 
competência 02/2013 ; aplicável ao caso a Portaria lnterministerial MPS/MF nºl 5, de 
10/01/2013 (DOU de 11/01/2013). 

Nessa época a Portaria condicionava o direito ao benefício de auxílio
reclusão, entre outros requisitos, que a última remuneração do segurado fosse inferior ou 
igual a R$ 971,78 (novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) 

No presente caso, restou vastamente comprovado que a última remuneração, 
de R$1.105,09 (um mil cento e cinco reais e nove centavos) se deu acima do .requisito 
legal, não fazendo jus ao beneficio em tela., · 

Se considerarmos como remuneração o valor constante do CNIS, cfaramente 
nos afastaríamos do objetivo de tratar de forma igualitária os segurados da Previdência 
Social, no caso do auxílio reclusão, segurados de baixa renda, uma vez que, o que 
determinaria o direito ao beneficio seria o dia do recolhimento prisional e não o valor da 
remuneração mensal percebida pelo segurado. 

Assim, deve prevalecer o valor referente à remuneração mensal do segurado, 
até porque, era essa a que garantia a subsistência familiar antes de sua reclusão. 

) 

Verifica-se do pedido interposto, a apresentação dos Acórdão paradigmas, 
quando levada em consideração a renda bruta mensal do instituidor do benefício, 
conforme previsão do -art. 28, 1 da Lei 8.212/90: 

Art. 28. Entendé-se por salário-de-cont~ibuição ,-

1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma 
ou mais. empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 
creditados a qualquer título, duranÚ o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer -
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utdidades 0rb 
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e os adianta.mentas decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivámente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador ele serviços nos 
termos da lei ou do contrato ou, ainda, 'de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou 
sentença normativa; · 

Dessa forma, no presente caso, verifico sei; devido o acolhimento do presente 
pedido de Uniformização de Jurisprudência, preenchidos os pressupostos de 
admissibilidade exigidos; uma vez que, quando dado provimento _ao recurso do 
interessado, levando-se em consideração o salário de contribuição, referente a 08 dias de 
trabalho, infringiu-se a legislação pertinente à matéria. ' 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, VOTO no sentido de preliminarmente 
CONHECER DO PRESENTE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA, PARA NO MÉRITO DAR- LHE PROVIMENTO, 
RETORNANDO OS AUTOS À 1 04ª CAJ PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. 

165.327.450-3 
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Brasília-DF, 25 de maio1 de 2017 

ENEJ,DA DA COSTA ALVIM 
Relatora 
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Decisório 

Resolução nº 21 /2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje,, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por MAIORIA, no sentido de CONHECER DO 
PRESENTE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PÀRA 
NO MÉRITO DAR- LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora e sua 
fundamentação. ,Vencido o Conselheiro Victor Machado Marini. 

Participarám, 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, V anda Maria Lacerda, Nádia Cristina P. dos Santos Paiva, 

Maria Lúcia Missagia de M. Castro, Ionária da Silva Fernandes, Rodolfo Espinel Donadon e 

Tarsila Otaviano da Costa. 

. ( 

ENEID~~ ALVIM 
Relatora 
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Brasília-DF, 25 de maio de 2016 

~~~ 
Presidente · 
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