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Assunto: Auxílio-reclusão. Salário-de-contribuição. 

EMENTA: Consulta. Auxílio-reclusão. Salário-de
contribuição. Interpretação a ser dada ao a rt. 116 do 
Regulamento da Previdência Social. Acesso ao benefício. 

Trata-se de consulta acerca da interpretação a ser dada ao art. 116 do 
Regulamento da Previdência Social, especificamente no que se refere às parcelas que 
devem integrar o último salário-de-contribuição para fins de se aferir a possibilidade de 
acesso ao auxílio-reclusão pelos dependentes do segurado. 

2. A Procuradoria-Geral Federal, por meio da Nota nº 
792/DIVCONT/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU (fls. 13/22), manifestou-se no sentido de 
que o décimo terceiro salário e o terço de férias não devem ser considerados no cômputo 
do último salário-de-contribuição, como forma de avaliação da renda para se permitir 
(ou se vedar) o acesso ao auxílio-reclusão. De acordo com a Procuradoria-Geral Federal, 
as horas extras, diferentemente, devem integrar o cômputo do último salário-de
contribuição. 

3. A Presidente Substituta do INSS encaminhou os autos a esta Consultoria 
Jurídica para manifestação (fl. 25). 
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4. Instado a se posicionar, o Departamento do Regime Geral de Previdência 
Social concluiu, por meio da Nota CGLEN nº 8/2013, que, "atualmente, não podem ser 
incluídos no salário-contribuição, para fins de cálculo dos benefícios do RGPS, o décimo 
terceiro salário, devendo ser consideradas as horas extras e o terço constitucional de 
férias, por se tratarem de verbas integrantes do salário-de-contribuição e utilizadas no 
cálculo do benefício da pensão por morte" (fl. 29). 

5. Em síntese, é o relatório. 

6. Antes que se analise o mérito da consulta, é recomendável que sejam 
expostas algumas considerações acerca do auxilio-reclusão, pois necessárias ao deslinde 
da matéria. 

7. O auxilio-reclusão foi instituído, inicialmente, pela Lei nº 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que previu: 

Art. 43. Aos beneficiários do segurado, detento ou recluso, que não perceba 
qualquer espécie de remuneração da empresa, e que houver realizado no 
mínimo 12 (doze) contribuições mensais, a previdência social prestará auxílio
reclusão na forma dos arts. 37, 38, 39 e 40, desta lei. 

§ 1 º O processo de auxílio-reclusão será instruído com certidão do despacho da 
prisão preventiva ou sentença condenatória. 

§ 2º O pagamento da pensão será mantido enquanto durar a reclusão ou 
detenção do segurado o que será comprovado por meio de atestados trimestrais 
firmados por autoridade competente. 

8. Da leitura do disposito, percebe-se que não havia seletividade 
remuneratória na concessão do referido benefício. 

9. A Consolidação das Leis da Previdência Social - CLPS, aprovada pelo 
Decreto nº 77.077, de 24 de janeiro de 1976, dispôs, em seu art. 63, hoje revogado, que o 
auxílio-reclusão seria devido, após doze contribuições mensais, aos dependentes do 
segurado recluso, que não percebia qualquer espécie de remuneração da empresa. Na 
nova edição da CLPS, aprovada pelo Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984, hoje 
igualmente revogada, bem como na redação original da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, manteve-se semelhante regra. 
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10. No âmbito constitucional, o auxílio-reclusão só foi tratado 
expressamente a partir da Constituição de 1988, que, no seu art. 201, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20/98, define que "a previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" para atender, nos termos da 
Lei, dentre outros, a concessão do salário-família e "auxílio-reclusão para os dependentes 
dos segurados de baixa renda" (inciso IV). Ou seja, a Constituição Federal estabeleceu - de 
forma expressa - uma norma seletiva para a concessão desses benefícios previdenciários. 

11. Em complemento, a referida Emenda Constitucional estabeleceu: 

Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão 
para os servidores, segurados e seus dependentes, esses beneficias serão 
concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a 
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão 
corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos beneficios do regime geral de 
previdência social. 

12. A Lei nº 8.213/91, por sua vez, proclama, no art. 80, que "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, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço". 

13. 

verbis: 
Referido dispositivo foi regulamentado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, in 

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$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais). 

14. Embora a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, tenha fixado limite para 
a renda bruta mensal do segurado, o regulamento traduziu esta expressão como salário
de-contribuição, que é a base para a concessão de qualquer benefício previdenciário, 
inclusive para cálculo da pensão por morte, que é a mesma forma para o cálculo do 
auxílio-reclusão. 
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15. Como a EC nº 20, de 1998, em seu art. 13, coforme citado, determinou 

que só pode ser concedido o salário-familia e o auxílio-reclusão para aqueles segurados 

que tenham renda bruta mensal até R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais}, ou seja, que 

estejam em atividade, foi estendido o auxílio-reclusão, por benesse do Regime de 

Previdência Social, para o segurado desempregado, conforme o § 1 º do art. 116, 

mantendo-se, porém, a norma constitucional de limitação do salário-de-contribuição, sob 

pena de desvirtuamento do conceito de segurado de baixa renda. 

16. 

02/2012: 

17. 

Nesse contexto, veja-se o teor da Portaria Interministerial MPS/MF nº 

Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1 º de janeiro de 2012, será devido aos 
dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 
915,05 (novecentos e quinze reais e cinco centavos), independentemente da 
quantidade de contratos e de atividades exercidas. 

§ 1º Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em atividade 
no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, será considerado como 
remuneração o seu último salário-de-contribuição. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1 º, o limite máximo do valor da remuneração 
para verificação do direito ao benefício será o vigente no mês a que 
corresponder o salário-de-contribuição considerado. 

Semelhantemente, a Instrução Normativa nº 45/2010 dispõe: 

Art. 334. Quando o efetivo recolhimento à prisão tiver ocorrido a partir de 16 de 
dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
o benefício de auxílio-reclusão será devido desde que o último salário-de
contribuição do segurado, tomado no seu valor mensal, seja igual ou inferior a 
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), atualizado por Portaria Ministerial, 
conforme tabela constante no Anexo XXXII. 

§ 1 ºÉ devido o auxílio-reclusão, ainda que o resultado da RMI do benefício seja 
superior ao teto constante no caput. 

§ 2º Quando não houver salário-de-contribuição na data do efetivo 
recolhimento à prisão, será devido o auxílio-reclusão, desde que: 

I - não tenha havido perda da qualidade de segurado; e 
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II - o último salário-de-contribuição, tomado em seu valor mensal, na data da 
cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho seja igual ou inferior 
aos valores fixados por Portaria Ministerial, conforme Anexo XXXII. 

Ora, a Portaria Interministerial e a Instrução Normativa estabeleceram 
que o último salário-de-contribuição deve servir de referência para se verificar se o 
segurado deve ser enquadrado como segurado de baixa renda. Lembre-se: de acordo com 
a Constituição, o auxílio-reclusão somente deve ser concedido a dependente de segurado 
de baixa renda. 

19. A questão, ora submetida à apreciação desta Consultoria, reside em 
saber se o décimo terceiro salário, as horas extras e o terço de férias devem integrar o 
cálculo do último salário-de-contribuição, a ser utilizado como parâmetro para aferição 
do critério de baixa renda e, conseqüentemente, para fins de aferição do direito ao 

auxílio-reclusão. 

20. Importante destacar, a título de inafastável premissa, que o termo 
salário-de-contribuição, no contexto de aferição do direito ao auxílio-reclusão, deve ser 

interpretado tendo-se em mira a necessidade de constatação de quais eram os ganhos 
habituais' do segurado, para se saber se este deve ser considerado como segurado de 

baixa renda. Exatamente nesse sentido, e com profundo exame sobre o tema, manifestou
se a Procuradoria-Geral Federal, em Nota subscrita pelo Chefe da Divisão de 

Contencioso, Lucas Mateus Gonçalves Louzada (fls. 20/21), in verbis: 

"O conceito de salário-de-contribuição apresenta uma interface entre o custeio e 
o benefício na medida em que os ganhos habituais tributáveis terão repercussão 
imediata sobre a apuração do valor da renda mensal do benefício a ser 
concedido (CF/88, art. 201, § 11), mas não sobre a forma e extensão dessa 
repercussão, vez que esta compete à lei previdenciária; 

A utilização do último salário-de-contribuição como critério da renda bruta 
mensal para fins de caracterização da baixa renda encerra ficção legal por meio 
da qual se pressupõe que a remuneração em questão seria repetida e 
uniformemente estendida aos demais meses do ano ao longo do período de 
encarceramento; 

1 
A expressão "ganhos habituais" é encontrada no art. 201 da Constituição: "§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer 

titulo, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos 
casos e na forma da lei"_ (Incluído pela Emenda Constitucional n11 20, de 1998) 
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O aproveitamento do conceito de "ganhos habituais", para fins de definição do 
"último salário-de-contribuição, se circunscreve à possibilidade ou 
impossibilidade lógica, e não fálica (material), de percepção mensal de 
determinadas vantagens, partindo-se da presunção de que a respectiva 
remuneração pudesse se repetir, em termos idênticos, nos meses subseqüentes;" 

21. Nesse contexto, pode-se concluir que décimo terceiro salário não deve 

integrar o salário-de-contribuição para fins de aferição do direito ao auxílio-reclusão. 

Assim se pronunciaram a Procuradoria-Geral Federal/AGU e o Departamento do 

Regime Geral de Previdência Social/MPS: 

• Nesse sentido, indagar-se-á: é possível que alguém receba décimo-terceiro 
salário todos os meses, durante vários meses e talvez anos? Trata-se, com 
certeza, de impossibilidade lógica, vez que tal recebimento, em qualquer 
periodicidade que não a anual, é incompatível com a própria definição 
imanente ao instituto juslaboralista (Nota nº 792/PGF/AGU - fl. 19). 

•Ressalte-se que o inciso Ido art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, transcrito no item 
10, considera corno salário-de-contribuição a remuneração destinada a retribuir 
o trabalho, sendo que o § 7º do referido artigo dispõe que o décimo-terceiro 
salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o 
cálculo de benefício, ou seja, veda expressamente que tal bonificação seja 
considerada para cálculo de qualquer benefício, inclusive o do auxílio-reclusão, 
conforme segue: [ ... ](Nota CGLEN/MPS nº 8/2013-fl. 28-v). 

22. Quanto ao terço de férias, o Departamento do Regime Geral de 

Previdência Social entendeu "que a referida parcela integra o salário-de-contribuição 

para todos os efeitos, ante a dicção literal do § 4º do art. 214 do RPS" (fl. 28-v). A norma 

citada é esta: 

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:[ ... ] 

§ 4º A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7º da 
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição. 

23. Diferentemente, a Procuradoria-Geral Federal entendeu que o terço de 

férias não integra o salário-de-contribuição para fins de aferição do direito ao auxílio

reclusão, com base nos seguintes argumentos (fls. 19/20): 

Situação semelhante se dá relativamente à vantagem legal cornumente 
denominada "terço de férias" (CF/88, art. 7º, XVII), pois, à semelhança do abono 
de férias (CLT, art. 143) se trata de verba salarial de caráter não-indenizatório 
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cuja periodicidade a toma incompatível com o conceito de "renda mensal 
bruta". 

Por certo não há, como no caso do salário trezeno, contraprestação 
previdenciária que torne sua tributação destacada, sendo certo que a mesma é 
computada para fins de apuração da renda mensal inicial do benefício. Todavia, 
igualmente impossível, do ponto de vista lógico, conceber-se sua extensão pela 
integralidade do período do cárcere, pela via da ficção legal em apreço. 

Importante ressaltar, novamente, que a interpretação do termo "salário-de
contribuição", no tocante à aferição do critério da renda, deve sempre se 
compatibilizar com o de "renda mensal bruta"; e esta, por sua vez, pressupõe a 
constância de uma situação remuneratória, ainda que de forma presumida. 

Assim, embora seja certo que a contribuição é devida para os fins do art. 201, § 
11, da Constituição, por óbvio não se poderia computá-la no" último salário-de
contribuição" sem que se partisse do pressuposto de que algum segurado 
pudesse receber tal vantagem durante vários meses em um mesmo ano, sendo 
que o mesmo se vincula ao período aquisitivo legal que, acaso não cumprido, o 
transforma automaticamente em indenização. 

Nesse caso, como no do décimo-terceiro salário, é absurdo pressupor tal 
extensão, e o fato de a contigência (encarceramento) ter ocorrido em mês 
anterior às férias, ou no período de recebimento do salário trezeno, 
independentemente de adiantamentos de qualquer natureza - vez que estes 
também não podem ser estendidos ao longo do ano, mas apenas bipartidos -, 
excluídos apenas a hipótese de sua natureza indenizatória, de forma alguma 
pode servir para diferenciar dois segurados que ordinariamente perceberiam 
remunerações idênticas". 

24. Mesmo diante da posição adotada pelo Departamento do Regime Geral 

de Previdência Social, não se mostraria razoável que o terço de férias pudesse integrar o 

último salário-de-contribuição para fins de se aferir se o segurado deve ser enquadrado 

no critério de baixa renda. A linha argumentativa desenvolvida pela Procuradoria-Geral 

Federal não merece retoques, por sua lógica e coerência, com o devido respeito às 

posições divergentes. 

25. Caso se considerasse a necessidade de inclusão do terço de férias no 

último salário-de-contribuição, situações por certo incoerentes poderiam advir dessa 

interpretação. Considere-se, por exemplo, dois segurados que recebem exatamente a 

mesma remuneração pelo mesmo serviço, em uma mesma empresa. Pois bem. Esses dois 

segurados receberam o terço de férias num determinado mês. Em seguida, os dois foram 
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presos, por hipótese, em meses distintos. Dependendo do mês da reclusão, um teria 

acesso ao auxílio e outro não, sendo certo que ambos são rigorosamente remunerados do 

mesmo modo. Ora, se um tem acesso ao auxílio, o outro deve ter também; se um é 

considerado pela Administração Pública como sendo segurado de baixa renda, o outro 

deve ser também. Interpretar de modo distinto, data venia, é interpretar de modo a 

desprestigiar o princípio constitucional da isonomia, verdadeiro pilar da própria 

Constituição. 

26. Em julgado em que se avaliava uma questão de exclusão de benefício com 

ofensa ao princípio da isonomia, o Supremo Tribunal Federal lecionou a importância 

vital deste princípio em todas as manifestações do Poder Público. Pede-se licença para 

transcrever, por sua identidade com a situação posta nos autos, o brilhante acórdão, 
datado do ano 2000, mas absolutamente atual e indispensável à correta interpretação das 

normas jurídicas: 

MANDADO DE INJUNÇÃO PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE 
VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO (INCRA/MIRAD) -
ALTERAÇÃO DE LEI JÁ EXISTENTE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
POSTULADO INSUSCETÍVEL DE REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA. 
INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE LACUNA TÉCNICA -A QUESTÃO DA 
EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO. O princípio da isonomia, 
que se reveste de auto-aplicabilidade, não é - enquanto postulado fundamental 
de nossa ordem político-jurídica - suscetível de regulamentação ou de 
complementação normativa. Esse princípio - cuja observância vincula, 
incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público - deve ser 
considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir 
privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da 
igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase de 
generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador 
que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de 
discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade 
perante a lei, contudo, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição 
destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não 
poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou 
discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador 
imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de 
inconstitucionalidade. Refoge ao âmbito de finalidade do mandado de injunção 
corrigir eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato em vigor. 
Impõe-se refletir, no entanto, em tema de omissão parcial, sobre as possíveis 
soluções jurídicas que a questão da exclusão de beneficio, com ofensa ao 
princípio da isonomia, tem sugerido no plano do direito comparado: (a) 
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extensão dos benefícios ou vantagens as categorias ou grupos 
inconstitucionalmente deles excluídos; (b) supressão dos benefícios ou 
vantagens que foram indevidamente concedidos a terceiros; (c) reconhecimento 
da existência de uma situação ainda constitucional (situação constitucional 
imperfeita), ensejando-se ao Poder Público a edição, em tempo razoável, de lei 
restabelecedora do dever de integral obediência ao princípio da igualdade, sob 
pena de progressiva inconstitucionalização do ato estala l existente, porem 
insuficiente e incompleto. (MI 58, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
14/12/1990, DJ 19-04-1991 PP-04580 EMENT VOL-01616-01 PP-00026 RTJ VOL-
00140-03 PP-00747). 

27. Na situação em estudo, a igualdade perante a lei traduz imposição 
destinada ao Poder Público, no sentido de que, na aplicação e interpretação das normas 
legais, não se pode estabelecer critérios que ensejem tratamento seletivo ou 
discriminatório, razão pela qual se reputa correto o entendimento de que o terço de 
férias, por ter periodicidade anual, e não mensal, não deve ser considerado no cômputo 
do último salário-de-contribuição para fins de aferição de renda, necessária à concessão 
do auxílio-reclusão. 

28. Quanto às horas extras, diferentemente, há possibilidade de que o 
segurado as receba de modo contínuo, não se podendo dizer que sua periodicidade é 
anual. Novamente, importa ressaltar que a interpretação do termo "salário-de

contribuição", no tocante à aferição do critério da renda, deve sempre se compatibilizar 
com o de "renda mensal bruta", sendo certo que esta pressupõe a constância de uma 
situação remuneratória, ainda que de forma presumida. 

29. A Procuradoria-Geral Federal ressaltou que "por se reportarem a fatos 
de periodicidade indefinida, as horas extras integram o cômputo do último salário-de
contribuição, como requisito de renda para fins de concessão de auxílio-reclusão, 
independentemente da regularidade de sua ocorrência" (fl. 21). 

30. O Departamento do Regime Geral de Previdência Social também 
entendeu que as horas extras devem ser computadas no cálculo do último salário-de
contribuição, "por se tratarem de verbas integrantes do salário-de-contribuição e 

utilizadas no cálculo do benefício da pensão por morte" (fl. 29). 

31. Por tais razões, notadamente pelo fato de que as horas extras podem ser 
recebidas do modo contínuo, não eventual, com periodicidade não necessariamente 
anual, deve-se concluir pela necessidade de inclusão das horas extras no cômputo do 
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último salário-de-contribuição, para fins de aferição de renda, com vistas à concessão do 
auxílio-reclusão. 

32. Pelo exposto, este Advogado da União, no exerc1c10 da atribuição 
prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, opina no sentido de que o décimo 
terceiro salário e o terço de férias não devem ser considerados no cômputo do último 
salário-de-contribuição, para fins de aferição de renda, necessária à concessão do auxílio
reclusão; as horas extras, diferentemente, devem integrar o cômputo do último salário
de-contribuição. 

33. À consideração superior. 

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2013. 

TIAG6-M~ 
Advogado da União 
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ADVOCACIA~GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social 

Processo SIPPS nº 355849346 

De acordo. À consideração da Coordenadora-Geral de Direito 
Previdenciário. 

Brasília, ;) 1 de de 2013. 

~~P. 
ADRIANA PEREIRA FRANCO 

Advogada da União 
Coordenadora de Estudos sobre Legislação Previdenciária 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTOR!A..CERAL DA UNIÃO 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social 

Processo SIPPS n 11 355849346 

De acordo. À consideração do Senhor Consultor Jurídico. 

Brasília, 2.0 de -Wlef'ci ítJ de 2013. 

ROBERTA SIMÕES NASCIMENTO 
Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social 

DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº À 1 J /2013 

Processo SIPPS n~ 355849346 

Aprovo o PARECER/CONJUR/MPS/Nº 1°\ /2013. Restitua-se à 
Presidência do INSS. 

de 2013. 

MA~ÉL 
Adv o da União 

Consultor Jurídico/MPS 

SEGURO SOCIAL·INSS 
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PREll'JDÊNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGUHO SOCIAL 

01.001.0 - GABINETE DO PRESIDENTE, em Z'S ! 2- /2013 

1. 

Ref.: SIPPS Nº 355.849.346 

Tnt.: Coordenação-Geral de Reconhecimento de 
Direitos/Diretoria de Beneficios 

Ass.: Salário de contribuição a ser considerado para 
acesso ao auxílio-reclusão. Décimo terceiro salário, 
terço de férias e horas extras 

Ciente do PARECER CONJUR/MPS/Nº 79/2013, fls. 30/39. 

2. Restituir para a Diretoria de Beneficios, de ordem do Senhor Presidente, com vistas à 
adoção das medidas decorrentes. 

RC/n despGab 108 

IZABMAAKEMY SUSUKI 
Chefe de Gabinete do Presidente 

JIRETORIA JE BENF::FIC 

~ecebidoAr i{}l:J 
fora: : Rui, ---·-· .......... 

_ f-'revidência Social 90 anos_ 
Cada vez mais Presente no Futuro dos Brasileiros_ 



PREVID~NCIA SOCIAL 

Diretoria de Benefícios - 01.500 
Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos· 01.500.1 
Divisão de Reconhecimento Inicial de Direitos - DRlDffi (01.500.102), em 13.03.2013 

1. 

Comando: 355.849.346 

Iuteressado(s): Divisão de Reconhecimento lnicial de Direitos 

Assunto: Auxílio-reclusão. Análise do art. l 16 para fins de acesso ao 

beneficio. Parcelas de décimo-terceiro, terço de férias e hora extra no último 

salário-de-contribuição. 

Trata-se dossiê no qual se avalia a correta interpretação a ser conferida ao art, 116 do RPS, quanto às 

parcelas que devem integrar o último salário-de-contribuição para fins de acesso ao auxílio-reclusão. 

2. A CONJUR/MPS, por meio do Parecer CONJUR/MPS/Nº 79/2013, ratifica o entendimento da Nota n' 

792/DNCONT/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/ AGU, no sentido de que as parcelas relativas a décimo-terceiro salário e terço de 

férias não podem ser considerados no cômputo do último salário-de-contribuição, como requisito de renda para acesso ao 

auxílio-reclusão, ao passo que os valores referentes a horas-extras devem compor esse requisito. 

3. Cientes da manifestação, encaminhamos à CGMBEN/PFE-INSS para conhecimento e posterior retorno a 

esta Divisão, infonnando que a matéria será disciplinada via Memorando-Circular. 

Proteção para o Trabalhador e sua Familia 1/2 
~~~~~~~~~~~~~~ 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PHOCURADORl!A-FEDERAL ESPECIALIZADA 

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS VIA SICAU 

INTERNO 

Do: Serviço Técnico Administrativo - 01200001 

Processo nº: _____________ _ 

SIPPS nº: ~ - 'íSL/ '1 3 
Assunto: A-~LLo-12-GcLu~ 

Em, 11_1 _Q,'3__! _f _$ 

( ) GABINETE -- 01.200 
: GAl3 

( ) DAP ( )CNAC ( )DCAM ( )ASSISTENTE PFE-

Para: _____________________ _ 

) Falar-me 

) Para ciência 

) Arquivar 

) Responder 

) 5Ul3PROC -- 01 200.1 

) SOADC 1 )SGE 

Para: 

) Falar-me 

) Para ciência 

) Arquivêlr 

) Responder 

1'7J'(:GMl3EN -- 01.200.3 

IA_ DIVCONS 

' ( 1 COJEF 

( ) Agradecer 

) Analisar 

) Providenciar 

( ) URGENTE 

) CAEST 

) DOCPJ 

) Agradecer 

) Analisar 

) Providenciar 

( ) URGENTE 

Em, _/_! __ 

( ) CGPL 

IDIVCONT 

Para:. ________________ _ 

) Falar-me 

) Para ciência 

1 Arquivar 

1 Responder 

( ) Agradecer 

}<j__ Anal1 ar 

( ) Pr i 

) CGMADM -- 01.200.2 

) DPES ( )DLIC 

Para: 

( 

) Falar-me 

) Para ciência 

) Arquivar 

) Responder 

) 

1 CGAPRO -- 01.200.5 

) DSP 

Para: 

) Falar-me 

) Para ciência 

) Arquivar 

) Responder 

( ) 

Em, __ / __ / __ 

( )DPIM 

) Agradecer 

) Analrsar 

) Providenciar 

) URGENTE 

Em, __ / __ / __ 

( ) CGP 

) Agradecer 

) Analisar 

( ) Providenciar 

( ) URGENTE 

Em, _!_/ __ 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSS 

COTA Nº 107/2013/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU 
SIPPS Nº: 355.849.346 
INTERESSADO: Coordenação-Geral de Matéria de Benefício 
ASSUNTO: Auxílio-reclusão. Critério da renda. Último salário-de-contribuição. Parcelas 

integrantes. 

1. Vistos. 

2. Ao apoio para extração de cópia do Parecer/CONJUR/MPS n.º 79/13, para fins 
de digitalização e disponibilização na página virtual da PFE-INSS. 

3. Após, encaminhe-se à Divisão de Reconhecimento Inicial de Direitos. para as 
providências cabíveis. 

Brasília/DF, 19 de março de 2013. 

s 

SAUS, Qd. 02, Bloco O, 3º Andar, Edifício Sede do INSS 
Tel.: 61-3313-4000 - Fax: 3313-4517 - E-mail: pfeinss@agu.gov.br - Site: www.agu.gov.br/pfeinss 

Brasília/DF - CEP 70.070-946 


