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[# I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de 
concessão de auxílio-reclusão.

A parte autora alega, em síntese, estarem preenchidos todos os requisitos para a concessão 
do benefício.

É o relatório.

II – VOTO

O benefício em apreço, previsto aos dependentes dos segurados de baixa renda (art. 201, IV, da 
Constituição), encontra-se assim disciplinado no artigo 80 da Lei n. 8.213/91:

"Art. 80. 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.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio -reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo 
recolhimento à prisão sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação da 
declaração de permanência na condição de presidiário."

Ao regulamentar a citada Lei, por sua vez, o Decreto n. 3.048/1999, estatui o seguinte:

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).
§ 1º É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na 

data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado.

O art. 334, § 2º, II, da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45/2010, em conjunto com o Anexo 
XXXII desse texto normativo, estabelece o teto máximo de referência para considerar-se o que seja baixa 
renda. Anualmente, esse valor é atualizado por Portarias Interministeriais (editadas com fulcro no art. 13 da 
Emenda Constitucional n.º 20/98 e previstas nesses dispositivos).

Ao estabelecer um teto para concessão de auxílio-reclusão, o Estado, além de criar um critério 
para apurar a efetiva necessidade do beneficiário, tem como objetivo a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial do sistema previdenciário. Por isso, não é possível relativizar esse valor, ainda que índice ínfimo, sob 
risco de comprometimento das políticas públicas referentes aos benefícios, sobrepondo o interesse individual 
em detrimento do bem comum.

Assim, para a percepção do benefício pelos dependentes dos segurados presos, é preciso atentar 
para os seguintes requisitos: 1) a qualidade de segurado do preso (ainda que em período de graça); 2) possuir 
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ele baixa renda, assim considerada aquela bruta, não excedente ao limite fixado; 3) estar ele recolhido a 
estabelecimento prisional (em regime fechado ou semiaberto, sem direito a trabalho externo, a teor do art. 
116, § 5º, do Regulamento da Previdência, na redação do Decreto n. 4.729/2003); e 4) terem os beneficiários a 
condição de dependentes do preso, nos termos do art. 16 da Lei n. 8.213/91.

A alusão à sua percepção “nas mesmas condições da pensão por morte” reforça a ideia de ele ser 
pago aos dependentes, com observância à renda do segurado, e independer a concessão do benefício de 
período de carência (art. 26, I, da Lei n. 8.213/91).

No caso em apreço, os documentos confirmam a condição de segurado do instituidor do benefício e 
a condição de dependente da parte requerente em relação ao encarcerado (art. 16, I e § 4º da Lei n. 8.213/91).

A controvérsia, portanto, restringe-se à renda. Nesse campo, no entanto, o E. Supremo Tribunal 
Federal já pacificou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a renda a ser considerada é a do 
segurado preso; não a de seus dependentes (RE 587365/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 084-
08/05/2009). 

      Anteriormente, essa Sexta Turma, na esteira de outros entendimentos jurisprudenciais (PEDILEF 
200770590037647, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, TNU, DOU 19/12/2011; APELREEX 
00031018620064036120, JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 
1 DATA:05/02/2014) vinha decidindo que a renda a ser considerada não seria a do momento da prisão, mas 
a da última remuneração mensal integral informada, em conformidade com a Portaria Interministerial 
MTPS/MF nº 1/2016, que assim dispôs no parágrafo primeiro de seu artigo 5º (grifos nossos):

§ 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 § 1º, 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.

No entanto, em 02/02/2018 sobreveio novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 
sede de recurso repetitivo, refletido no Tema 896 (Recurso Especial 1.485.417/MS). 

Nessa decisão, foi firmada a tese de que “para a concessão de auxílio -reclusão, o critério de 
aferição da renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à 
prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição”.

Assim, não obstante, no presente caso, o salário-de-contribuição do trabalhador fosse, ao 
tempo do labor, superior ao limite legal, cumpre promover adequação ao entendimento manifestado pelo STJ 
e, tomando por pressuposto a renda nula no momento da prisão, concluir possuir a parte direito ao benefício.

Assentado esse parâmetro, isto é, sendo nula a renda nessa ocasião, poder-se-ia aventar a 
possibilidade de, em todos os meses em que não houve renda, no período base de cálculo, considerar-se, 
igualmente, salário-de-contribuição igual a zero e, a partir daí, estabelecer a renda mensal inicial, que, no 
entanto, ainda assim poderia quedar-se superior ao próprio teto referido, maltratando, senão a isonomia – por 
beneficiar alguém de “alta renda”, em contraposição àqueles de “baixa renda”, que a lei quer proteger –
certamente o equilíbrio atuarial necessário no trato da Previdência.

Sob essa inspiração, decerto, ainda que não se explicite esse fundamento, é que o E. Tribunal 
Regional da Terceira Região concluiu pela necessidade de, nesses casos, considerar somente esse parâmetro –
a renda zero – para calcular-se o valor do benefício, de modo que a Renda Mensal Inicial (RMI) correspondente 
estará limitada ao valor de (01) salário-mínimo. Nessa linha, colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DE BAIXA RENDA. DESEMPREGADO. 
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 116, §1º, DO DECRETO Nº. 3.048/99. 
CÁLCULO DA RMI. RESTRIÇÃO AO SALÁRIO MINÍMO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DA 
RECLUSÃO. NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA MENORES DE 16 ANOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. I. 
O inciso IV do artigo 201 da Constituição Federal restringiu a concessão do benefício de auxílio-reclusão 
aos dependentes dos segurados de baixa renda, e a EC nº. 20/98, em seu artigo 13, veio complementar a 
referida limitação, considerando segurados de baixa renda aqueles cuja renda bruta mensal seja igual ou 
inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), sendo este valor atualizado periodicamente. II. O segurado 
não estava auferindo renda à época de sua reclusão, encontrando-se desempregado, sendo assim, os seus 
dependentes fazem jus ao benefício com fundamento no art. 116, §1º, do Decreto nº. 3.048/99. III. No 
mais, considerando-se que o segurado recluso encontrava-se desempregado à época de seu 
encarceramento, a RMI do benefício deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. IV. Com relação ao 
termo inicial do benefício, no presente caso, a autora nasceu em 07-04-2001, sendo necessário esclarecer 
que a prescrição quinquenal não ocorre contra os menores de 16 (dezesseis) anos, a teor do disposto no 
artigo 169, inciso I do Código Civil de 1916 (artigo 198, inciso I do Código Civil de 2003). V. Inclusive, o 
resguardo do direito dos menores à obtenção das parcelas pretéritas, possivelmente abrangidas pela 
prescrição, também foi matéria tratada na Lei nº 8.213/91, que em seu artigo 103, parágrafo único, 
enuncia que: "Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, 
toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 
Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil." (grifo 
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nosso) VI. Dessa forma, o benefício é devido desde a data do encarceramento do segurado Darci da Silva 
Guedes de Jesus, em 03-11-2011. VII. Cumpre esclarecer que a correção monetária incide sobre as 
prestações em atraso, desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-
se que, a partir de 11.08.2006, deve ser considerado o INPC como índice de atualização dos débitos 
previdenciários, nos termos do artigo 31 da Lei n.º 10.741/2003, c.c. o art. 41-A da Lei n.º 8.213/91, com 
a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n.º 316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente 
convertida na Lei n.º 11.430 de 26.12.2006, não se aplicando no que tange à correção monetária as 
disposições da Lei n.º 11.960/09 (AgRg no Resp 1285274/CE - Resp 1270439/PR). VIII. Em relação aos 
juros de mora, são aplicados os índices na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos na Justiça Federal, sendo devidos desde a citação, de forma global para as parcelas anteriores 
a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores, e incidem até a data da conta de 
liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor - RPV (STF - AI-AGR 
492.779/DF). IX. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 
excluídas as parcelas vincendas, considerando-se as prestações vencidas as compreendidas entre o termo 
inicial do benefício e a data da prolação desta decisão. X. Por derradeiro, em se tratando de benefício de 
caráter alimentar, defiro, excepcionalmente, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o réu 
implante o benefício ora em questão, para o que fixo o prazo de 30 dias da publicação desta decisão, 
independentemente do trânsito em julgado, ficando para a fase da liquidação a apuração e execução das 
prestações devidas em atraso, uma vez que princípios de direito como o estado de necessidade, como 
também o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "na aplicação da 
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", justificam 
plenamente que o Juiz afaste formalismos processuais genéricos, para fazer cumprir um dos fundamentos 
da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, inscrito no inciso III do artigo 
1º da Constituição Federal, bem como atender a dois dos objetivos fundamentais da mesma República, que 
são o de construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais, tal como previsto nos incisos I e III do artigo 3º, da mesma Carta 
Política. XI. Agravo retido provido. Apelação da parte autora parcialmente provida.
 (AC - APELAÇÃO CÍVEL - 0006061-37.2014.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO 
AMARAL, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 17/09/2014. FONTE_REPUBLICACAO:)

Ante o exposto, com a ressalva do meu entendimento, dou parcial provimento ao recurso da 
parte autora, para conceder o benefício de auxílio-reclusão, limitando, todavia, RMI ao valor de 01 (um) 
salário mínimo, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei federal nº 
9.099/1995. 

É o voto.

III – EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. BAIXA RENDA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. MOMENTO DO 
ENCARCERAMENTO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA e do EQUILÍBRIO ATUARIAL. RMI CALCULADA SOBRE A 
RENDA ZERO. VALOR EQUIVALENTE A UM SALÁRIO-MÍNIMO. 

<#IV – ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

São Paulo, 13 de maio de 2019.

Juiz Federal Herbert de Bruyn Jr.
Relator #>#}#]
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