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Relatório

Alice Tunnin Veronez Ferreira, devidamente qualificada nos autos, requereu o benefício de Auxílio Reclusão em
31/02/2019, em razão da prisão do seu genitor, ocorrida em 18/07/2002, mas seu pedido foi indeferido pelo INSS
considerando que o CNIS apontam vínculos empregatícios de 29/03/2017 a 04/2017, 10/10/2017 a 10/11/2017 e
16/10/2018 a 11/2018 (em aberto). Segurado em regime semi-aberto.

 

Desta decisão, a Requerente recorreu à Junta de Recursos.

 

Mantido o ato recorrido, o processo foi encaminhado à 04ª Junta de Recursos, quando esta conheceu seu apelo, mas
negou-lhe provimento, considerando que a legislação não permite a concessão do benefício para o apenado que
recebe remuneração de empresa.

 

Inconformada, recorre a este Conselho, alegando que postulou o benefício para o período que o apenado não estava
com vínculo registrado.

 

O INSS apresentou suas contrarrazões, quando solicitou que o entendimento da Junta de Recursos fosse mantido.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0583/2019, de 11/10/2019.

Voto

EMENTA:
AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO COM EX-SEGURADO JÁ EM REGIME
SEMIABERTO E COM EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 116 §§ 5° E 6° DO DECRETO N.º 3.048/99.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Recurso tempestivo.

 

A matéria controversa nestes autos restringe-se ao pedido do benefício para ex-segurado que se encontra em regime
semi-aberto.
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Nos termos do art. 116 do Decreto n.º 3.048/99 “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 reais”. (grifo nosso).

 

O § 5º do mesmo artigo menciona que “o auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado
estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto” (grifo nosso).

 

Já o § 6° do mesmo art. 116 estabelece:

 

§ 6º  O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semi-
aberto que contribuir na condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do art. 9º ou do inciso IX do § 1º do
art. 11 não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes.                         (Incluído
pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

 

Portanto, temos que analisar a regra de concessão da pensão por morte e o art.74 da Lei 8.213/91 menciona:

 

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

 

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 

Quando do requerimento do benefício já haviam transcorrido mais de trinta dias da reclusão conforme entendimento do
art. 74 inc. II acima transcrito. Nesse sentido, efeitos financeiros do benefício deveriam ser considerados a partir da DER,
porém, o apenado já estava com vínculo empregatício em aberto. Nesse sentido, a decisão da Junta de Recursos está
correta.

 

Isto posto, nego provimento ao apelo da Requerente devendo ser mantido o entendimento da Autarquia e da Junta de
Recursos.

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO DA REQUERENTE,
para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto
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Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9797 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Assinatura do documento: XcvBDYAwDEPRVVigUtzEdtPZGB64IMS_Pn0brO5mUmpNxIw3nL7Z4ZZyOZn-
cK2HaxXlTEv1v2egB2IAB7DJnbwA

Assinado digitalmente pelo presidente: 03333bb782361e7b57c84d68f96758ce 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 0a99ef854a4fb066c7b5bc4973e4762a


	Relatório
	Inclusão em Pauta
	Voto
	Declaração de Voto
	Declaração de Voto
	Decisório

