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RELATÓRIO 

Os autos foram encaminhados a esta relatoria para análise de Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS em face do Acórdão nº 1.443/2015 prolatado pela 2ª Câmara de Julgamento · 
que, por seu tu'rno, corÍheceu do recurso especial interposto pelo ente autárquico e, no mérito, 
negou-lhe provimento. 

. , 

A unidade julgadora consignou a possibilidade de extensão da redução do 
tempo de contribuição ao profissional da área de ensino que esteja vinculado diretamente com a 
atividade de professor, no caso a função de coordenadora pedagógica junto à Secretaria 
Municipal de Educação · de Uruguaiana/RS no período de 01.01.2000 a 31.12.2004. Por 
conseguinte, ratificou-se a concessão da aposentadoria levada a efeito pela Colenda 18ª Junta de 
Recw:sos. O benefício foi requerido em 17.03.2014. 

A Autarquia Previdenciária destaca que não houve exerc1c10 de função de 
magistério em estabelecimento de ensino quando do desempenho da atividade de coordenadora 
pedagógi_ca na Secretaria Municipal de Educação. Ressalta, conforme preconiza o § 2º do artigo 
67 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), com redação incluída 
pela Lei nº 11.30112006, que são considerados como estabelecimentos de educação básica 

I 
aqueles formados pela educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Afirma que a 
expressão funções de magistério exercidas em estabelecimento ae ensino 1 não combina com o 
exercício fora das unidades escolares de educação básica. Em atendi]1lento ao disposto no § 1° do 
artigo 64 da Portaria MPS nº 548/2011, o ente autárquico colaciona os acórdãos paradigmas para 
finalmente requerer seja solucionada a apontada dive.rgência na interpretação em matéria de 

·direito. 

Instada a se manifestar em sede de contraditório (fls. 135/138-árvore - Evento 
41 ), a interessada argumenta que o termo diretora pedagógica na Secretaria Mun_icipal' ~1!-b--

162.616.234-1 . pY"1 



Ministério do Desenvolvimento Social 
Conselho de Reeíirsos do Seguro Social 

Educação equivale à função de 1direção de unidade escolar mencionada no § 2º do artigo 67 da 
lei nº 9.394/1996, as.sim como a expressão estabelecimento de ensino é sinônimo de unidade 
escolar. Destaca que a legislação deve ser interpretada sem restringir o alcance da norma 
constitucional que visa a comprovação do exercício de funções de magistério em 
estabelecimentos de educação com a finalidade de redução do tempo de serviço em cinco anos. 

, 

A Douta Presidência da 2ª Câmara de Julgamento entendeu que o pleito do 
INSS preencheria os pressupostos de admissibilidade (fls. 145/146-árvore - Evento 46) e 
encaminhou os autos ào Gabinete do então Presidente deste Colendo Conselho de Recursos 

' sendo o feito a m~m distribuído (fl. 156-árvore - Evento 50). 

VOTO 

162.616.234-1 

É o relatório. 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
INCISO II DO ARTIGO 3º E INCISO I DO ARTIGO 63, AMBOS DO 
REGIMENTO INTERNO DO CRSS, APROVADO PELA PORTARIA 
MDSA Nº 116/2017. , . . 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DOS 
PROFESSORES.§ 8° ARTIGO 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ARTIGO 56 DA LEI Nº 8.213/1991. INVIABILIDADE DE CÔMPUTO 
DE PERÍODO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
JUNTO :À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
1. Nos termos do § 2º do artigo 67 da Lei nº 9.394/1996, .com redação incluída 
pela Lei nº 11.301/2006, somente poderá ser considerada como função de 
magistério a atividade de Coordenação Pedagógica exercida em 
estabelecimentq de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 
2. Pela interpretação dos artigos 10 e 11 da Lei Municipal nº 3.726/2007, pode
se inferir que Secretaria Municipal de Educação não está inserida no conceito 
de estabelecimento de educação básica, tratando-se de ente responsável pela 
implementação das políticas públicas educacionais dentro do Sistema 
Municipal de Ensino do Município de Uruguaiana/RS. 
3. A teor do que dispõe o artigo 18 da LDBE, os estabelecimentos de educação 
básica não se confundem com os órgãos municipais de educação, no caso, a 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED. · 
3. Pedi~o de Uniformização de Jurisprudência conhecido e provido. 
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· O Pedid.o de Uniformização de ' Jurisprudência é um incidente previsto no 
Regi~ento Interno do Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS, àprovado pela Portaria 
MDSA nº 116, de 20.032017, com vistas à equalização da divergência na interpretação da 
matéria de direito entre acórdãos proferidos pelas Câmaras de Julgamento, ou entre esses ~ 
Resoluções do Conselho Pleno, conforme previsão do artigo 63 do aludido diploma regimental. 

Dispõem, ainda, os §§ 1 º e 2~ do dispositivo regimental que a divergência 
deverá ser demonstrada mediante indicação de acórdão paradigina proferido nos últimos cinco 
anos por outro órgão julgador ou resolução do Conselho Pleno, e que é de 30 (trinta) dias o prazo 
_para o requerimento do Pedido de Uniforínização de Jurisprud~ncia e para o oferecimento de 
contrarraz.ões, contado'S da 'data da ciência da decisão e da data da intimaçã~ do pedido, 
respectivamente. 

Em adição, o § 3º do aludido . artigo 63 menciona que, reconhecida pelo 
Presidente do órgão julgador, em sede de cognição sumária, a existência da divergência, os autos 
do processo serão encaminhados para o Presidente do Conselho Pleno que irá designar relator. 
Do não recebimento do pedido pela Presidência do órgão julgador cabe recurso ao Presidente do 
CRSS, no prazo de trinta dias, conforme previsto no § 4º do artigo supracitado. 

No caso vertente, presentes estão os pressupostos de admissibilidade.' 

O requerimento é tempestivo, eis que, após a prolação do Acórdão nº 
1.445/2015 pela Colenda 2ª Câmara de Julgamento em 11.06.2015 (Evento 34), o processo foi 
encaminhado automaticamente à Seção de Reconhecimento de Direitos - SRD e o Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência protocolizado em 15.06.2015. ·' 

1 

Al.ém disso, r~stou configurada a divergência na interpretação em matéria de 
direito entre acórdãos prolatados por Câmaras de Julgamento. 

' 
O INSS demonstrou o dissenso com a indicação de dois julgados prolatados no 

ano de 2015. . . 
O. Acórdão nº 950/2015, também lavrado pela 2ª CAJ/CRSS (NB 

57/162.616.045-4 - Protocolo: 44232.058561/2014-53), foi assim ementado: 

162.616.234-1 

"EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE 
PROFESSOR. IMPUGNADO O LABOR PRESTADO EM SECRETARIA 
MUNICIPAL ,DE SAÚDE - NÃO CONFIGURADA ATIVIDADE NOS 
PERÍODOS QUESTIONADOS EM ESTABELECIMENTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA. INTELIGÊNCIA -DOS §§ 1 º, 2º, DO ARTIGO 56 
DO DECRETO Nº 3.048/99. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO INSS." (grifa~o ). 
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E o Acórdão nº 1.613/2015, prolatado pela ia Composição Adjunta da 3ª 
Câmara de Juigamento (NB 57/161.343.840-8 - Protocolo: 44232.038586/2014-31), é claro ao 
consignar que o tempo de contribuição exercido como Coordenadora Pedagógica na Secretaria 
Muni~ipal de Educação, e não propriamente na escola, não pode ser computado para fins de 
recqnhecimento do direito à aposentadoria do professor. A ementa é transcrita a seguir: 

"EMENTA: iq:.:CURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSORA - DIREITO ADQUIRIDO NÃO 
CONFIGURADO. NÃO RECONHECIMENTO DO EXERCICIO DA 
PROFISSÃO DO MAGISTÉRIO EM TODO O PERIODO. INATINGIDO 
O REQUISITOS LEGAL DE TEMPO LABORADG. INOBSERVÂNCIA 
DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. LEGALIDADE DO ATO RECORRIDO. 
IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: ÀRT. 201, §§ 7° E 8° 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DECRETO Nº 3.048/99: ARTIGO 56, §§ 
1º E 7°. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO." (em 
destaque). 

Em ambos os casos, a tese fixada de que a atividade de Coordenação 
Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação não foi desempenhada em estabelecimento de 
educação básica e, consequentemente, não pode ser considerada função de magistério para fins 
de concessão da. aposentadoria do professor se contrapõe à tese defendida na hipótese dos autos, 
no sentido de que a atividade de Coordenadora Pedagógica junto à Secretaria Municipal de 
Educação deve ser considerada função de magistério e, por via de consequência, o período 
correlato computado para fins de cálculo da aposentadoria do professor. 

Assim sendo, atendido o. disposto nos ·§§ 1 º e 2° do artigo 63 do RICRSS, o que 
já havia sido verificado em sede de cognição sumária pela Presidência do órgão julgador (Evento 
46), conheço do Pedido de Uniformização de Jurisprudência em referência. 

No que tange ao mérito, o deslinde da controvérsia está adstrito à análise dos 
seguintes questionamentos: ' · 

I - a Secretaria Municipal de Educação está inciuída no conceito de 
estabelecimento de educação básica? 
II - o desempenho da atividade de Coordenação Pedagógica na Secretaria' 
Municipal de Educação pode ser considerado função de ·magistério? 

Para tanto, necessário interpretar sistemática e teleologicamente a legislação 
que rege a matéria, o que se propõe a seguir. 

O poder constituinte reformador, com a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 2011998, pretendeu modificar ·o sistema de previdência social então vigente e, 
entre outras inovações, alterou a redação do § ~º do artigo 40 e do § 8º do artigo 201, ambos da 
Constituição Federal para condicionar a redução de cinco anos do tempo de contribuição à 
~omprov~ção, exclusiva, do tempo de efetivo exercício das funções de magistério na ~dàção 
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infantil e nos ensinos fundamental e médio. A intenção da no~a é a garantia de aposent~doria 
diferenciada ao professor em virtude do desgaste provocado pela função de magistério 1• 

A Lei nº·9.394/l 996, responsável pelo estabelecimento das diretrizes e bases da 
educação nacional, em sua redação original, restringiu a função de magistério à atividade 
docente do prof~ssor exercida exclusivamente em sala de aula. 

Todavia, com a inclusão do § 2° ao artigo 67 da LDB determinada pela Lei nº 
11.30112006, as atividades de direção de unidade escol::µ- e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico passaram a ser consideradas funções de magistério, desde que exercidas por 
professores e especialistas, em educação e .em estabelecimento de educação básica. Confira-se o 
teor do aludido diploma legal: 

"Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 
[ ... ] 
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modàlidades, incluídas, além do exercício da docência, as de 
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico." 
(sem grifos no original). 

Tal dispositivo foi objeto da ADI 3772/DF, por intermédio da qual o Supremo 
Tribunal Federal declarou, ·por maioria, a . constitucionalidade do texto normativo, com 
interpretaÇão conforme para excluir os especialistas em educação, evitando que pessoa estranha à 
função de magistério venha gozar do benefício. Veja-se o teor da ementa: 

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
MANEJADA CONTRA O ART. 1° DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE 
ACRESCENTOU O§ 2° AO.ART: 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE 
MÁ.GISTÉRIO . . APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES 
DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO 
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em·sala de 
aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o 
atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento 
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram 
a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos· de ensino 

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiró: lmpetus, 2014. _ \.wt'~ 
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básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, 
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria ' 
estabelecido nos arts. 40, § 5°, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, 
hos termos supra." (destacado). · 
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
RICARDO LEW ANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgad.o em 29/10/2008, DJe-
059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 
DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 
RTJ VOL-00208-03 PP-00961). 

Significa dizer, portanto, que q legislação em vigor, confirmada em sede de 
controle de constitucionalidade, é clara quando autoriza a concessão da aposentadoria 
diferenciada do professor àqueles que desempenham a coordenação e assessoramento 
pedagógico. Mas desde que as atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico 
e por professores de carreira. · 

Desse modo, hoje, o tempo de efetivo exercício em função de magistério ·na 
educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, inclui a atividade exercida em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e niodalidades, incluídas, além do 
exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico2. · 

Recentemente o Pretório Excelso se manifestou novamente sobre o assunto em 
sede de Repercussão Geral. Confira-se o teor da ementa do Recurso Extraórdinário nº 
1.039.644/SC, verbis: 

2 Idem. 
162.616.234-1 

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS· 
PROFESSORES ,(CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5°). CONTAGEM DE 
TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE 
AULA. 
1. Revela especial relevância, na forma do art '. 102, § 3°, da Constituição, a 
questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na 
escola em funções diversas da docência para fins de concessão da 
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5°, da Constituição. 
2. Reafirma-se a jurisprudência d~minante desta Corte nos termos da seguinte 
tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de 
que trata o ,art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo 
exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de 
unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que 
em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e 
médio. 

6 



Ministério do Desenvolvimento Social 
, Conselho de Recursos do Seguro Social 

3. Repercussão geral ,da matéria réconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. 
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, O:os termos 
do art. 323-A do Regimento Interno.". 
(RE 1039644 RG, Relator(a) : Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 
12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11 -2017 
PUBLIC 13-11 -2017) (grifado). . -

Superada tal questão, cumpre perquirir se a Secretaria Municipal da Educação 
se enquadra no conceito de estabel,ecimento de educação básica. 

A Lei Municipal nº · 3. 72612007 dispõe sobre as atribuições da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED no artigo 1 O, verbis: 

"Art. 1 O. Secretaria Municipal de Educação - SEMED é o órgão que exerce as 
· atribuições do Poder Público Municipal em matéria de educação, cabendo-lhe, 
em especial: -
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e in~tituições púl;>licas municipais 
do Sistema Municipal de Ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais dÇ1. União e do Es_tado; 
II - orientar e supervisionar ,, as 
cumprimento da legislação e das 
propostas pedagógicas, adotando 
descumprimento; 

instituições escolares com vistas ao 
normas, bem como, a efetivação das 

medidas . cabíveis quando do . seu 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com 
as dirétrizes, objetivos e metas do Plano Nacional de Educação-; 
IV - realizar avaliação das instituições, sistematicamente, coí:n a participação 
do Conselho Municipal de Educação, abrangendo os diversos fatores que 
determinam a qualidade do ensino.". 

Impende ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação - 1 SEMED está 
inserida na estrutura organizacional criada para implementar o Sistema de Ensino do Município 
de Uruguaiana/RS, com ênfase da educação escolar desenvolvida, predominantemente, por meio 
do ensino em instituições próprias. Inteligência do artigo 1 º da Lei nº 3. 726/2007. 

Não se vislumbra, portanto, a inserção da Secretaria Municipal de Educação no 
conceito de estabelecimento de educação básica consolidado pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), sendo certo que ao ente municipal incumbe a elaboração 
e execução de políticas públicas voltadas à efetivação dos seus sistemas de ensino. A 
oportunidade é conveniente para se mencionar os termos do artigo 11 da LDBE, com atenção 
especial para o disposto no parágrafo único, verbis: 

"Art. 11 . Os Municípios incumbir-se-ão de: . 
- I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos\seus 

' 

162.616.234-1 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e 
dos Estados; , . . r 
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II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino; 
V - oferecer ·a educação infantil em creches ê pré-escolas, e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente ·as necessidades de sua 

1 

área de 
competê.ncia e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 
Parágrafo único. Os Municípios poderão ·optar, ainda, por se integrar ao. 
sistema estadual de ensino ou ·compor com ele um sistema único de educação 
básica." (grifado). · 

\ 

A par disso, pela exegese da LDBE pode-se inferir que os estabelecimentos de 
educação básica, abrangidos pelas instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio são distintos dos órgãos municipais de educação. Observa-se o texto do artigo 18 do 
aludido texto normativo: 

"Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal; · 
II -. as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; · , 
III - os órgãos municipais de educação '. " (destacado). 

Nesse contexto, conclui-se que a Secretari'l, Municipal de Educação não ·está 
inserida no conceito de estabelecimento de educação básica, tratando-se de ente responsável 
pela implementação das políticas públicas eaucaciqnais dentro do Sistema Municipal de Ensino 
do Muni'cípio de Uruguaiana/RS, conforme estipulado pela Lei nº 3.726/2007. 

Tem-se, portanto, como negativa a resposta à primeira pergunta. 

' No mais, resta saber se a atividade de Coordenação Pedagógica desempenhada 
pela interessada na Secretaria Municipal de Educação pode ser considerada como função de 
magistério. 

1 

Ora, a interpretação dada à legislação de regência na análise consubstanciada 
pelo decisório ei:n comento chega à conclusão de que a coordenação e assessoramento 
pedagógico somente poderão ser considerados funções de magistério caso as atividades tenham 
sido desempenhadas em estabelecimentos de educação básica. · 

' . 

É oportuno salientar que o Tribunal de . Contas do Estado do Paraná editou 
Enunciado de Súmula a respeito da matéria,_ conforme-ementa abaixo citada: 

, ' 
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"São consideradas funções de magistério, para fins do regime especial de 
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5°, e 201, § 8º, da Constituição 
Federal, ·-além do exercício da docência em sala de aula, as funções de direção, 

-coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professor de 
carreira, em estabelecimentos de educação básica previstos na LDBE - Lei de 
Diretrizes . e Bases da Educação Nacional, exéluindo-se os especialistas em 
educação e o exercício de funções meramente administrativas em que não 
·seja obrigatória a participação de profissional de magistério" (grifos 
acrescidos). 

ln casu, os Conselheiros do TC/PR inovaram ao também excluir do conceito de 
função de magistério o exercício de funções meramente administrativas em que não seja 
obrigatória a participação de profissional de magistério. 

/ 

É a hipótese ventilada nos autos. 

Nesse ínterim, não há alternativa senão responder negativamente à segunda 
questão, porquanto, em não se tratando a Secretaria Municipal de Educação de estabélecimento 
de educação. básica, aliado ·ao fato de que ·a interessada exercia funções meramente 
administrativas, inviável a conclusão de que a atividade de 'Coordenação Pedagógica pode ser 
incluída no conceito de função de magistério exigido par';l a concessão da aposentadoria 
diferenciada do professor. 

Diante do acima exposto, é o presente para tornar insubsistente o Acórdão nº 
1.443/2015 e, por via de consequência, determinar a remessa dos autos à Colenda 2ª Câmara de 
Julgamento com vistas a proceder a novo julgamento da matéria, com observância das 
orientações ora aduzidas. · 

CONCLUSÃO: VOTO NO SEl~TIDO DE CONHECER DO PEDIDO DE 
UNIFQRMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasilia-DF, 22 de novembro de 2017. 
/ 
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Ministério do Desenvolvimento Social 
Conselho de Recursos do Seguro Social 

DECISÓRIO 

Resolução nº 51/2017 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada ,hoje, ACORDAM os 
1 -

membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de CONHECER DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE -1URISJ>RUDÊNCIA, PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE 
PROVIMENTO, de acordo com o Voto da Relatora e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente.julgamertto os (as) Conselheiros (as): Robson 
Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio de Carvalho 
Costa Ribeiro, Maria Madalena _ Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, 
Vanda Maria Lacerda, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Ionária 

( 

da Silva Fernandes, Rodolfo Espinel Donadon, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano da 
Costa e Rodrigo Hugueney do Amaral Mello. 

~(A_,~~ 
MARI~t)LÍGIA SORIA 

Relatora · 

.. 
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Brasília-DF, 22 de novembro de 2017 

' 

~~~A 
Presidente · 
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