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RELATÓRIO 

Trata-se de incidente de Uniformização interposto pela parte autora em face do acórdão 
proferido pela Turma Recursal de Pernambuco, em processo no qual a parte autora 
pleiteia a concessão de auxílio-reclusão, julgado improcedente sob o fundamento de que 
o dependente foi concebido após a prisão, não possuindo a condição de nascituro quando 
da ocorrência do fato gerador do benefício.  Entendeu, assim, que não houve 
comprovação de sua qualidade de dependente na data da prisão, não sendo possível 
conceder o benefício. 

Em seu incidente de uniformização, a parte autora alega divergência entre o entendimento 
adotado pela Turma Recursal de Pernambuco e a de São Paulo para quem, 
independentemente do momento do nascimento, há igualdade de condições com qualquer 
outro filho que o segurado possa ter tido. Afirma que o fato de o dependente ter sido 
concebido e ter nascido após o recolhimento do genitor ao estabelecimento prisional não 
impossibilita a concessão do benefício previdenciário. 

É o relatório. 

VOTO 

Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de 
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de 
direito material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade 
à súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Comprovada a divergência, passo à análise do mérito. 

O aresto recorrido restou assim fundamentado: 
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EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FILHO CONCEBIDO APÓS O 
RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE NASCITURO NA 
ÉPOCA DA PRISÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou 
improcedente o pedido de auxílio-reclusão. 

A sentença negou o benefício sob o argumento de ausência de qualidade de segurado da 
parte autora à data do recolhimento, tendo em vista que o demandante sequer havia sido 
concebido. Utiliza-se, para caracterizar os dependentes do auxílio-reclusão, dos mesmos 
requisitos da pensão por morte. 

Insurge-se a parte autora contra a sentença, aduzindo que o raciocínio aplicado à pensão 
por morte não pode ser aplicado ao auxílio-reclusão. No caso do benefício de pensão 
por morte, há um obstáculo lógicobiológico à impossibilidade de concepção após a 
morte, o que inexistiria no auxílio-reclusão, em que o filho pode ser concebido após a 
prisão, nas visitas íntimas. 

Nota-se que não há controvérsia nos autos de que a parte autora fora concebida após o 
recolhimento prisional. 

A controvérsia é unicamente de direito: saber se é possível a concessão de auxílio-
reclusão a dependente concebido após o recolhimento prisional. 

No caso, entendendo que é possível ter em mente que o fato gerador do auxílio-reclusão 
é a prisão do segurado, devendo-se perquirir quem eram os seus dependentes no 
momento deste evento. Tudo em atenção ao princípio do tempus regit actum. 

Em atenção às disposições do Código Civil, ressalvam-se os direitos do nascituro. 

No caso dos autos, o autor foi concebido após a prisão, não possuindo a condição de 
nascituro quando da ocorrência do fato gerador do benefício. Assim, não houve 
comprovação de sua qualidade de dependente na data da prisão, não sendo possível 
conceder o benefício. 

Recurso improvido. Sentença mantida. 

  

A questão principal posta em julgamento é saber se os filhos de segurado preso, 
concebidos e nascidos 300 dias após a prisão, têm direito ao auxílio-reclusão. 
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Para análise da questão, cumpre inicialmente ressaltar que, nos termos do inc. IV do art. 
15 da Lei 8.213/91, o detido ou recluso mantém sua qualidade de segurado até 12 meses 
após o livramento. 

Nas normas de regência do benefício, não há dispositivo que impeça, de forma explícita, 
a concessão do auxílio-reclusão ao filho do detido ou recluso que tenha nascido no curso 
da prisão do segurado. 

A autarquia baseia-se, para negar o benefício, no art. 80 da Lei 8.213/91, segundo o qual 
o auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos 
dependentes do segurado recolhido à prisão. 

Nesse contexto, se o paradigma para concessão do auxílio-reclusão são as condições do 
benefício de pensão por morte, poder-se-ia pensar que a regulamentação estabelecida no 
art. 293, § 2º, da Instrução Normativa nº. 20/2007 do INSS, estaria correta ao dispor que 
só será devido o auxílio-reclusão ao filho do segurado recluso se o nascimento ocorrer até 
300 (trezentos) dias após a data da prisão do segurado instituidor. Essa restrição está 
prevista em regulamento para o benefício de pensão por morte. 

Contudo, o art. 80 da Lei 8.213/91 não pode ser interpretado no sentido de possibilitar 
restrição de direitos via mero regulamento administrativo. 

Com efeito, a previsão de nascimento até 300 (trezentos) dias após a data do óbito tem 
sentido na pensão por morte, porque a concepção teria que realmente ocorrer, no máximo, 
até a data do óbito do segurado. 

Daí em diante, o nascimento dar-se-ia realmente em até 10 meses (300 dias), prazo da 
gestação como um todo. É claro que atualmente, com as novas tecnologias de fertilização 
ou inseminação, pode-se até vislumbrar outro prazo de nascimento. Entretanto, estamos 
a tratar do que ocorre geralmente nas gestações. 

Nesse cenário, a previsão regulamentar para a pensão por morte apenas concretiza algo 
que é natural "no mundo dos fatos". 

Entretanto, em se tratando de auxílio-reclusão, deve-se relembrar o que  foi dito pelo 
julgador monocrático, no sentido de que as visitas íntimas são uma realidade não só 
permitida, mas até incentivadas pelo Estado, de modo que a lógica da pensão por 
morte não pode ser transportada para o auxílio-reclusão. 

Afora o exposto acima, qual seria a diferença entre deferir o auxílio-reclusão ao filho 
nascido após 300 dias da prisão ou àquele que nasce antes disso? No caso do auxílio, 
deve-se pensar que todos são filhos, e o Estado até se beneficia com nascimentos tardios, 
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já que assim gasta menos recurso (paga por menos tempo). Ou seja, a diferenciação não 
tem sentido lógico. 

O intento do art. 80 da Lei 8.213/91 foi o de impor a aplicação geral das normais legais 
da pensão por morte ao auxílio-reclusão, respeitadas as peculiaridades de cada benefício, 
mas não a possibilidade de o regulamento restringir direitos. Assim, não se afigura 
razoável transportar um raciocínio totalmente peculiar do benefício de pensão por morte 
ao auxílio reclusão. A se pensar de modo contrário, estar-se-ia criando uma espécie de 
dependente de segunda linha. 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para (i) 
afirmar a tese de que, em princípio, o fato de o beneficiário ter sido concebido após 300 
dias da prisão não impede, por si, o direito ao auxílio-reclusão, e (ii) nos termos da 
Questão de Ordem nº 20, determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem 
para adequação do julgado a partir das premissas de direito ora uniformizada e análise da 
comprovação dos demais elementos para a concessão do benefício. 

 Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao incidente. 

 

EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FILHO NASCIDO APÓS 300 DIAS 
RECLUSÃO DO SEGURADO. PARADIGMA: PENSÃO POR MORTE. ANÁLISE 
SOB ENFOQUE DIVERSO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar parcial 
provimento ao incidente nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). 

Brasília, 25 de outubro de 2017. 

 


