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Recorrido: MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA DE ASSIS 
Assunto/Espécie Benefício: AUXÍLIO-RECLUSÃO 
Relatora: Ana Paula Fernandes 

RELATÓRIO 

Trata-se de requerimento de auxilio-reclusão interposto por MARJA APARECIDA SOUZA 
PEREIRA DE ASSIS contra os termos do Acórdão proferido pela 15ª JR de fls . 54/55 sob 
nº.293/2011 que indeferiu seu recurso para concessão do beneficio de auxílio reclusão em virtude 
do importe recebido pelo segurado recolhido à prisão, JOSE PEREIR.l\ DE ASSIS em 02/08/201 O. 

Consta nas fls.03 o atestado de pen11anência carcerária com início em 02/08/201 O e nas fls.06 
a certidão de casamento realizado em 02/01 /1987. Consulta ao CNIS com remuneração de 0 112010 
a 08/2010, com último recebimento no valor de R$254,69, fls.08. 

Consta do Acórdão recorrido que o segurado encontrava-se trabalhando quando de seu 
recolhimento à prisão em 02/08/2010 com salário de R.$1059,59, valor superior ao previsto na 
legislação. de R$752,12 . No recurso de fls.59/67, afirma que quando do fato gerador, o segurado 
recebeu em 02/2010 o valor de R$254,59, abaixo do limite estabelecido 

A 15 Junta de Recursos negou o reconhecimento do direito da beneficiaria por ser o salário 
habitual do segmado superior ao limite estabelecido na portaria intenninisterial , tomando este como 
base do último salário de contribuição e não o salário proporcional tido no CNIS. A 2 CAJ 
reconheceu o direito, aceitando o salário proporcional como último salário de contribuição. 

INSS apresentou Incidente de Uniformização afirmando que o salário recebido pelo segurado 
na sua integralidade foi superior ao previsto para a devida concessão do beneficio, devendo ser 
mantido o indeferimento e juntou acórdão paradigma. 

O presidente da 2 CAJ reconhece a divergência, a divisão de assuntos jurídicos também. 

Submetido o feito à apreciação do Senhor Presidente deste Conselho, este_ mediante o 
despacho de tl 64, verso, determinou a instauração do procedimento de unifom1ização de 
jurisprudência. 

É o Relatório. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O Auxílio-Reclusão, conforme preleciona o art. 80 da Lei 8213/91 , é um benefício devido aos 
dependentes do segurado recluso ou preso, pois tenciona proteger a família deste, no momento do 
risco social, visando acima de tudo a dignidade da pessoa humana. 

O Auxílio-Reclusão é benefício que independe do cumprimento de carência (artigo 26, inciso 

I, da Lei nº 8.213/91). 

Entretanto, existem outros quatro requisitos a serem preenchidos: 

a) que o pretendente ao benefício seja dependente do segurado; b) que o instituidor possua a 

qualidade de segurado à época da reclusão; e c) que o segurado esteja enquadrado no critério de 

baixa renda, d) que o segurado esteja submetido à reclusão em regime fechado ou semi-aberto; 

No Incidente em apreço, a divergência apontada pelo INSS reside na concepção jurídica do 

termo ultimo salário e contribuição, e diante disso seu enquadran1ento no quesito baixa renda, 

outorgado pelo inciso IV do artigo 20 l da Constituição da República. 

Em que pese a Lei de Benefícios, Nº 8.213/9 1, não normatizar sobre o preceito "baixa renda", 

o Decreto 3.048, obedecendo à Carta Constitucional, assim regulamenta: 

"Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, 

aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa 

nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, 

desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 3 60, 00 (trezentos e 

sessenta reais). " 

Quanto ao conceito e atualização do salário de contribuição, acrescenta o Diploma 

Previdenciário: 

"Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição. 
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais 

empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a 

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, 

quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 

contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa,' 
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§ lº Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do emprej_d~1 Jiicltlsive·;/JQ 
o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será pro~orci~~·~/"êtJ/:;J 

~ ~··P 

número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pe1'D'·llqs.titú'io 
Nacional do Seguro Social. 

(. . .) 

§ 5!! O valor do limite máximo do salário-de-contribuição será publicado mediante 

portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do 
valor dos beneficias. " (grifo nosso) 

Observando o texto regulamentador, é possível depreender que é admissível o salário de 

contribuição na sua forma proporcional, sendo válido quando tal ocorrer na admissão, dispensa ou 

afastamento do segurado empregado. 

Embora esteja tratando apenas do direito, valho-me do caso concreto para exemplificação da 

base jurídica em discussão, o segurado trabalhou apenas alguns dias antes de ser preso. Portanto, 

exerceu atividade laboral naquele mês, sendo remunerado por seu labor proporcionalmente aos dias 

trabalhados. Conforme visto na legislação acima descrita o salário de contribuição consiste na 

remuneração auferida no mês. Assim seu último salário-de-contribuição a ser considerado será o do 

último mês de trabalho , válido na sua forma proporcional conforme norma citada. 

Assim, se consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, o último salário-de

contribuição, válido ainda que na sua forma proporcional. É inferior ao valor definido pela Portaria 

Ministerial MPS/MF vigente, cumpre o segurado instituidor com o requisito baixa renda, nos termos 

da Constituição da República e do Decreto 3.048/99, havendo direito dos dependentes ao benefício 

Auxílio-Reclusão. 

Embora eu tenha que registrar meu entendimento pessoal de que é injusto com os demais 

segurados da Previdência Social a utilização de salário proporcional, pois entendo que o critério de 

baixa renda tenha uma relação intrínseca não apenas com o último salário de contribuição, mas sim 

com o contexto geral na qual o segurado esteja inserido o qual se demonstra pelo eu salario habitual. 

Entretanto como conselheira do CRPS preciso me ater ao texto da lei, nos termos do Regimento 

Interno deste órgão. 

Ante o exposto, voto por CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E NO 

MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação . 

Brasília-DF, 29 de abril de 2015 . 

151.003.453-3 3 



151.003.453-3 

eJ~~V'~~~ 
Ana Paula Fernandes 

Relatora 

4 



VOTO DIVERGENTE 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SALÁRIO-DE
CONTRIBUIÇÃO. O DIREITO AO AUXÍLIO-RECLUSÃO É 
DEFINIDO EM RAZÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 
MENSAL, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE DIAS 
EFETIVAMENTE TRABALHADOS NO MÊS. 

Peço vênia para divergir. Isso porque, na hipótese dos autos, a meu 
ver, não se atentou para o correto alcance do significado da expressão "proporcional", 
constante do§ 1° do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, verbis: 

"Art. 28. (..) 
§ 1 º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do 
empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será 
proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma 
estabelecida em regulamento. 
( ... )" 

A primeira coisa a se ter em mente é que o termo proporcional 
implica, necessariamente, uma relação entre duas ou mais coisas ou grandezas. A 
relação de proporção exige, assim, duas ou mais coisas ou grandezas de forma a que 
possam ser comparadas. 

Em segundo lugar, impõe assentar que duas ou mais coisas ou 
grandezas são proporcionais entre si quanto há uma relação constante entre elas, 
cabendo referir que tal relação pode ser direta ou inversamente proporcional. 

Assentadas tais premissas, não há como conceder uma grandeza 
proporcional, tomando ela de per si. Para que seja proporcional, há sempre que se 
buscar uma segunda, de forma a que possa ser comparada com a primeira, 
estabelecendo-se uma relação constante entre elas. 

Dessa forma, quando o referido § 1 ° afirma que o salário-de
contribuição, quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta ocorrer no curso 
do mês, será proporcional ao número de dias efetivos trabalhados, impõe-se buscar as 
grandezas a serem comparadas, encontrando-se a relação entre elas. E tais grandezas, 
nessas hipóteses, são o salário diário e o salário mensal. Ao se dividir o salário mensal 
pelo número de dias do mês, encontrar-se-á o salário diário e a correspondente relação 
constante entre eles. Portanto, somente há que se falar em salário proporcional ao 
número de dias se houver um salário mensal a ser buscado como comparação. O valor 
de um ou de alguns dias de salário, tomado isoladamente, no seu valor absoluto, não 
possui qualquer utilidade para o conceito de salário-de-contribuição. Somente terá uma 
utilidade se comparado com o valor mensal. Se não houver tal comparação, não se pode J 
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falar em salário-de-contribuição proporcional. Friso e repito: para que se possa ter um 
salário-de-contribuição proporcional, há que se fazer, necessariamente, uma correlação 
com o salário-de-contribuição mensal. 

Essa correlação se impõe, primeiro, por um imperativo técnico. Sem 
comparação entre grandezas, não há proporcionalidade. Segundo, por uma necessidade 
de equilíbrio entre situações distintas a serem comparadas, de forma a que haja uma 
isonomia de tratamento. 

Tome-se, por exemplo, um trabalhador que receba um salário mensal 
de R$900,00. Dividindo-se esse salário por 30 (trinta) - número de dias do mês - ter-se
á um salário diário de R$30,00, que é a "constante" da relação. Nessa circunstância, só 
haverá proporcionalidade entre o salário mensal e o diário se tal constante for utilizada 
para cada dia de trabalho, de forma que todos os trabalhadores com o mesmo salário 
mensal recebam o mesmo salário diário, proporcionalmente ao número de dias 
trabalhados. Quem trabalhou a (um) dia, vai receber R$30,00; quem trabalhou 2 (dois), 
R$60,000, e assim por diante, de forma a que quem tenha trabalhado 30 (trinta) receba 
R$900,00. Dessa forma, independentemente do número de dias trabalhados, todos, 
proporcionalmente, vão receber o mesmo salário, em uma situação de equilíbrio e de 
isonomia. 

Tais circunstâncias são levadas em conta e preservadas em diferentes 
parâmetros utilizados na área de arrecadação, a exemplo das disposições constantes do 
art. 20, caput, da Lei nº 8.212, de 1991 , verbis: 

"Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do 
trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da 
correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal. " 

Nessa hipótese, em que pese não haver referência, no dispositivo 
legal, ao salário-de-contribuição proporcional a quem não trabalha durante todo o mês, é 
disso que se trata. Admita-se, por exemplo, um trabalhador que receba uma 
remuneração mensal de R$ 3.000,00 e tenha sido admitido no dia 21 de um determinado 
mês. Em tal situação, o seu salário, no mês de contratação, seria de R$1.000,00 
(R$3.000,00 divididos por 30, cujo resultado é multiplicado por 1 O) . Nessa 
circunstância, em que pese receber uma remuneração de apenas R$1.000,00 no mês, 
pagará uma contribuição correspondente a 11 % sobre tal grandeza, tomando-se por 
referência a tabela de contribuição atualmente vigente. Se o valor de R$1.000,00 fosse 
tomado no seu valor absoluto, a alíquota, segundo essa mesma tabela, seria de 8%. 
Contudo, tendo em vista que o salário-de-contribuição é sempre proporcional ao 
número de dias trabalhados, deve-se sempre buscar o salário-de-contribuição mensal 
para que se possa fazer a comparação, sem qual a qual não há que se falar em 
proporcionalidade. Esse exemplo ilustra bem a diferença entre uma grandeza tomada de 
per si, no seu valor absoluto, e a grandeza tomada no seu valor proporcional. No 
exemplo em comento, não fosse o salário-de-contribuição tomado no seu valor 
proporcional, a alíquota a incidir sobre a remuneração seria de 8%. Mas, como o 
salário-de-contribuição deve ser tomado no seu valor proporcional, a alíquota será de 
11 %, pois, sendo proporcional, impõe-se buscar o salário-de-contribuição mensal a 
servir de comparação. 
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O tratamento, assim, no exemplo exposto, estabelece um equilíbrio e 
isonomia de tratamento entre os segurados, independentemente do número de dias 
trabalhados. 

Diante de tais disposições e argumentos, o tratamento a ser dado à 
hipótese que se debate nos autos não pode ser diferente, uma vez que o parâmetro para 
se aferir a situação de baixa renda do instituidor é o salário-de-contribuição deste. Dessa 
forma, se o instituidor trabalhou apenas alguns dias no mês, o seu salário-de
contribuição deve ser tomado no seu valor mensal. Do contrário, tal grandeza não 
estaria sendo tomada no seu valor proporcional, mas, sim, no seu valor absoluto, 
isolado. Consoante antes demonstrado, se é proporcional, deve-se buscar um outro valor 
para comparação que, no caso, é o seu valor mensal. E é esse valor mensal do salário
de-contribuição que deve ser comparado com o limite legal vigente quando do 
recolhimento à prisão do instituidor, para que seja aferido se este será considerado como 
segurado de baixa renda. 

Interpretação diversa, em que o salário-de-contribuição seria tomado 
no seu valor absoluto, além de afrontar o critério técnico, violaria o princípio da 
isonomia e levaria a situações extremamente injustas. Tome-se, por exemplo, um 
segurado que possua um salário mensal de R$1.100,00 e tenha sido recolhido à prisão 
no final do expediente do último dia do mês. Nessa hipótese, o seu último salário-de
contribuição, correspondente à remuneração integral do mês de recolhimento à prisão, 
admitindo-se ter trabalhado 30 dias, seria de R$1.100,00, o qual ultrapassa o limite legal 
de baixa renda estipulado pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 2015, 
atualmente vigente, equivalente a R$1.089,72, situação em que os dependentes dos 
instituidor não teriam direito ao auxílio-reclusão. Considere-se, agora, um outro 
segurado, cuja remuneração mensal seja de R$30.000,00 e que tenha sido recolhido à 
prisão no final do expediente do primeiro dia mês, cuja renda, nesse mês, 
corresponderia a 1 (um) dia de trabalho. Nessa hipótese, o seu salário, no mês de 
recolhimento à prisão, seria de R$1.000,00, correspondente a 1 (um) dia de salário. A se 
tomar o salário-de-contribuição no seu valor absoluto (R$1.000,00), os dependentes 
deste segurado fariam jus ao auxílio-reclusão. Interpretação como essa levaria a uma 
discriminação odioso, em que os dependentes de um segurado de renda elevada teriam 
direito ao auxílio-reclusão, enquanto os dependentes de um segurado de renda muito 
mais baixa não teriam o mesmo direito. Além de odiosa, injusta, já que estaria sendo 
beneficiado quem menos precisa. Além de odiosa e injusta, anti-isonômica, uma vez 
pessoas em situações jurídicas equivalentes (ambas recebendo remuneração mensal 
acima do limite legal) estaria sendo tratadas de forma distinta. 

Nessa última hipótese, ao se tomar o salário-de-contribuição no seu 
valor proporcional, necessariamente se deve buscar a outra grandeza a ser comparada, 
que é o salário-de-contribuição mensal, que corresponderia a R$4.663,75 (limite 
máximo), situação que impediria a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do 
instituidor, em situação de isonomia com o primeiro exemplo. 

Demais disso, adotar interpretação diversa levaria à situação em que o 
critério definidor de quem seria segurado de baixa renda seria o número de dias 
trabalhados e não o salário-de-contribuição em si. 
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Por fim, cumpre assentar o que o tratamento a ser dado ao auxílio
reclusão, no tocante a se apurar a renda do segurado, deve ser o mesmo dado ao salário
família, tendo em vista que ambos os beneficias se submetem ao mesmo comando 
constitucional, nos termos do art. 201, XII, da Constituição, ver bis: 

"Ar. 201. (..) 
(..) 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 
(..)" 
E, em relação ao salário-família, há clara disposição normativa no 

âmbito ministerial, determinando que o direito à quota do salário-família é definido em 
razão da remuneração auferida no mês, independentemente do número de dias 
trabalhados, nos termos do art. 4º da Portaria Interministerial antes referida, que replica 
disposição que sempre esteve presente nas portarias anteriores, verbis: 

"Art. 4º (..) 
(..) 
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da 
remuneração que seria devida ao empregado no mês, 
independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. 
(..)" 

De se ver que, nos termos do art. 70 do Regimento Interno do 
Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria MPS nº 548, de 
2011, os atos normativos ministeriais vinculam os órgãos julgadores deste Conselho, 
nos seguintes termos: 

"Art. 70. É vedado aos órgãos julgadores do CRPS afastar a 
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, 
acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo ministerial em 
vigor, ressalvados os casos em que: 

Se os órgãos julgadores do Conselho de Recursos da Previdência 
Social (Juntas de Recursos, Câmaras de Julgamento e Conselho Pleno) não podem, em 
suas decisões, afastar as disposições do § 2° do art. 4 ° da referida portaria, que 
determina seja a remuneração do segurado que não tenha trabalhado todos os dias do 
mês tomada no seu valor mensal, não se pode adotar entendimento diverso em relação 
ao auxílio-reclusão, sob pena de tratamento diferenciado para situações equivalentes. 

A toda evidência, pois, o critério tecnicamente correto, equilibrado, 
isonômico e justo a ser dado à matéria é o que leva em consideração, para fins de 
aferição do direito ao auxílio-reclusão, o salário-de-contribuição mensal do instituidor, 
independentemente do número dias trabalhados. Se este trabalhou apenas alguns dias no 
mês, há que se buscar o seu salário-de-contribuição mensal, para que se verifique se foi 
ou não ultrapassado o limite legal vigente no momento de recolhimento à prisão. 

Ressalto, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
é pacífica em estabelecer que a renda do instituidor a ser considerada para fins do 
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auxílio-reclusão deve ser a renda mensal, consoante demonstram as ementas dos 
seguintes acórdãos: 
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"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. A UXÍLIO-RECL USÃ O. 
BAIXA RENDA DO PRESO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO 
À PRISÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ CUMPRIMENTO 
DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ 
1. A concessão do beneficio de auxílio-reclusão, de que trata o art. 
80, da Lei n. 8.21311991, deve observar os requisitos previstos na 
legislação vigente ao tempo do evento ensejador do beneficio, ou seja, 
a data da prisão. Precedentes. 
2. Na presente hipótese, o Tribunal a quo, com base nos fatos e 
provas dos autos, não reconheceu o direito da parte autora à 
concessão do beneficio auxílio-reclusão, uma vez que o requisito 
renda bruta mensal inferior ao limite estabelecido não foi 
comprovado. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o 
Tribunal de origem encontra óbice no disposto na Súmula 7 /STJ 
Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 652066 / MS DJe 
13/05/2015). Destaquei. 

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ 
1. A controvérsia gira em torno dos requisitos para a concessão do 
beneficio auxílio-reclusão. 
2. O auxílio-reclusão é beneficio previdenciário que possui como 
condicionante para a sua concessão a renda do preso no momento da 
prisão. 
3. O Tribunal de origem deixou claro que a verba percebida pelo 
segurado atingia mensalmente montante superior ao teto ftxado na 
Portaria MPS n. 727103. Nesse contexto, a revisão da conclusão a 
que chegou o Tribunal a quo encontra óbice no disposto na Súmula 
7/STJ Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 568308 / SP. 
DJe 14110/2014). Destaquei. 

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ 
1. O auxílio-reclusão é um beneficio devido aos dependentes de 
trabalhadores que contribuem para a previdência social. Ele é pago 
enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semi-aberto 
e não receba remuneração da empresa para a qual trabalha. É um 
beneficio que encontra alicerce no princípio da proteção à família. 
2. O beneficio de auxílio-reclusão será devido apenas aos segurados 
de baixa renda, levando-se em conta a renda do segurado preso, no 
momento da reclusão, e não a renda dos seus dependentes, nos termos 
do art. 80 da Lei 8.21311991, combinado com a EC 2011998. 
3. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: "Nos 
termos da Instrução Normativa do INSS 2012007, alterada pela de 
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4512010 (art. 334), para ter direito ao beneficio, a renda mensal do 
detento deveria ser inferior a R$ 468,47, à época da prisão (art. 13 
da EC 20198). A última remuneração integral antes do 
encarceramento, constante do Sistema CNJS/Dataprev, foi de R$ R$ 
844, 19 (agosto de 2000). A última remuneração integral ultrapassa 
o limite legal vigente à data de seu recebimento, razão pela qual o 
benefício não pode ser deferido. " 
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo encontra 
óbice no disposto na Súmula 7/STJ 
Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1475363 / SP. DJe 
15110/2014 ). Destaquei. 

Destarte, percebe-se que o Acórdão nº 6.234/2012 (fls. 43/46), 
exarado pela 2ª Câmara de Julgamento, está em contrariedade com as teses jurídicas ora 
fixadas, uma vez que tomou, como salário-de-contribuição do instituidor, o valor da 
remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados no mês e não o valor 
mensal da remuneração. Em tal hipótese, impõe-se o conhecimento do pedido de 
uniformização de jurisprudência do INSS, com consequente provimento. 

Isso posto, tomo insubsistente o Acórdão nº 6.234/2012 (fls. 43/46) e 
determino a remessa dos autos à 2ª Câmara de Julgamento, para que proceda a novo 
julgamento da matéria, com a emissão de outro acórdão, observando os ditames do 
presente voto. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília-DF, 27 de outubro de 2015 
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( 

Decisório 

Ministério da Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social 
Conselho Pleno 

Resolução nº 36 /2015 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por MAIORIA, no sentido de 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o Voto Divergente e sua 
fundamentação. Vencidos os Conselheiros Ana Paula Fernandes, Lívia Valéria Lino 
Gomes, Maria Cecília de Araújo, Victor Machado Marini, Eneida da Costa Alvim e 
Tarsila Otaviano da Costa. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Ana Cristina Evangelista, Rita Goret da Silva, Maria Madalena Silva Lima, Nádia 
Cristina Paulo dos Santos Paiva, Lívia Maria Rodrigues Nazareth, A vani Nunes da 
Silva, Vera Lúcia Silveira Elói. 

Brasília-DF, 27 de outubro de 2 

André 
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