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RESUMO 

 

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário, sendo imprescindível, portanto, 

que o preso detenha a qualidade de segurado. Ele é pago aos seus dependentes 

financeiros e, para sua concessão, é necessário que se cumpra os requisitos 

exigidos na Lei nº 8.213/91, dentre eles a prisão em regimes fechado ou semiaberto, 

comprovada por meio da certidão de efetivo recolhimento carcerário. Ocorre que, 

devido à ausência de vagas ou à inexistência de estabelecimentos penais 

apropriados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, este tem sido 

concedido pelo Judiciário por meio de prisão domiciliar. A omissão legal quanto a 

essa hipótese tem gerado a negativa na concessão de auxílios-reclusão pela falta do 

documento. A discussão que aqui se traz é sobre o direito dos beneficiários de 

receber o auxílio-reclusão quando o segurado se encontra em prisão domiciliar e a 

dispensabilidade ou não da certidão à luz de seus direitos fundamentais e da 

finalidade do benefício. 

 

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Auxílio-reclusão. Regime semiaberto. Prisão 

domiciliar. 
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ABSTRACT 

 

The reclusion-aid is a social security benefit, it is essential, therefore, that the 

prisoner holds the condition of insured. It is paid to their financial dependents, and for 

its granting, it is necessary to fulfill the requirements of Law nº 8.213/91, including the 

arrest in closed or semi-open regimes, proven by the certificate of effective prison 

gathering. It happens that, due to lack of vacancies or the absence of prisons 

suitable for serving the sentence in semi-open regime, this has been granted by the 

Judiciary through house arrest. The legal omission at this hypothesis has generated 

negative in granting reclusion-aids for the lack of the document. The discussion here 

brought is about the right of beneficiaries to receive the reclusion-aid when the 

insured is under house arrest and the dispensability or not of the certificate in the 

light of fundamental rights and the purpose of the benefit. 

 

Key-words: Social Security Law. Reclusion-aid. Semi-open regime. House arrest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O auxílio-reclusão é benefício previdenciário que encontra rejeição na 

sociedade brasileira, principalmente pelo fato de esta ter a ideia errônea sobre o que 

ele consiste. A maior parte dos cidadãos é contra sua concessão, chegando até a 

apelidá-lo de “bolsa-bandido” e outros adjetivos semelhantes, que expressam o 

pensamento equivocado de que ele serve para “sustentar o criminoso na prisão” ou 

“incentivar a criminalidade”. 

Na realidade, o benefício de auxílio-reclusão faz parte das medidas do 

Poder Público de seguridade social, mais especificamente da previdência social, 

com previsão constitucional. Em verdade, é como qualquer outro benefício 

previdenciário, que exige filiação à previdência social e, principalmente, tem caráter 

contributivo. Não obstante, tem ainda como requisito que o segurado seja de baixa 

renda. 

O benefício não é devido, portanto, a todo e qualquer segurado da 

previdência social, tampouco a toda e qualquer pessoa que seja presa pelo 

cometimento de um crime. O que de fato ocorre é que a maior parte da população 

carcerária brasileira não tem nem direito ao recebimento de auxílio-reclusão por não 

ter a qualidade de segurado ou não cumprir o requisito de baixa renda. 

Com a experiência de estágio na Defensoria Pública da União (DPU), 

existe a oportunidade de modificar a visão errônea acima descrita sobre o auxílio-

reclusão e aprender o caráter teleológico que tem o benefício. Mais do que isso, 

uma problemática que começou a surgir dentre os assistidos da DPU destacou-se 

de forma a inspirar o assunto do presente trabalho de conclusão do curso de Direito. 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelo Regime 

Geral de Previdência Social, estava negando o benefício de auxílio-reclusão aos 

dependentes de presos que detinham a qualidade de segurado e cumpriam o 

requisito de baixa renda, de forma que essas pessoas passaram a procurar a DPU 

para resolver o problema. 

O motivo do indeferimento nesses casos era a ausência de certidão de 

efetivo recolhimento carcerário, documento cuja apresentação no momento do 

requerimento do benefício é exigida pela lei. Sem a necessidade de se aprofundar 

as investigações fáticas da negativa administrativa, percebia-se que a Autarquia 

Previdenciária estava certa ao constatar a ausência da certidão, porém esta não se 
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fazia presente pelo fato de o segurado estar preso em regime semiaberto em prisão 

domiciliar, situação na qual não se pode obter o documento, porque o segurado não 

está recolhido de fato a nenhum estabelecimento prisional. 

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da 

Previdência Social, não traz disposição legal sobre a concessão do auxílio-reclusão 

quando o regime semiaberto está sendo cumprido em prisão domiciliar. A 

jurisprudência, por sua vez, é ainda tímida ao tratar sobre o assunto, não havendo 

posicionamento firme e pacificado. 

O presente trabalho destina-se, portanto, a discutir a existência ou não do 

direito ao recebimento do auxílio-reclusão quando o segurado estiver cumprindo a 

pena em regime semiaberto em prisão domiciliar, objetivando-se encontrar uma 

solução às negativas administrativas do INSS e à lacuna existente na Lei nº 

8.213/91, analisando-se a dispensabilidade da certidão de efetivo recolhimento 

carcerário à luz das finalidades sociais do benefício. 

A metodologia utilizada baseia-se em um estudo descritivo-analítico 

desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e documental, embasada em livros, 

artigos científicos, publicações especializadas, imprensa escrita, dados oficiais 

publicados em boletins estatísticos e, principalmente, na legislação brasileira que 

versa sobre o assunto. 

No primeiro capítulo, será estudado o conceito doutrinário de auxílio-

reclusão, com a análise teleológica do benefício à luz dos direitos fundamentais e 

princípios constitucionais gerais e específicos que ele visa a concretizar e proteger. 

No segundo, a legislação brasileira – em lato sensu – sobre o benefício é 

destrinchada, partindo-se da sua exposição histórica, passando-se sobre os 

requisitos legais para sua concessão, seus beneficiários e as hipóteses de cessação 

e suspensão. 

Por fim, no terceiro capítulo, há a discussão do problema central após a 

análise dos aspectos penais que o cercam, consistente na pesquisa sobre como se 

desenvolvem as penas privativas de liberdade, o regime semiaberto e a prisão 

domiciliar no Brasil para, ao final, considerá-los no estudo sobre a concessão do 

benefício na situação exposta. 
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2 O AUXÍLIO-RECLUSÃO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O auxílio-reclusão é um instituto incompreendido no Brasil. 

Frequentemente criticado por alguns brasileiros por desaprovarem a sua existência, 

mais pela própria ignorância sobre o assunto do que pelo benefício em si, é 

pejorativamente apelidado de “bolsa-bandido”, afirmando-se equivocadamente ser 

um “incentivo à criminalidade” cujo objetivo é “sustentar o criminoso enquanto está 

preso”. 

A extinção do auxílio-reclusão foi, inclusive, objeto de enquete no site da 

Câmara dos Deputados1, por meio da qual quase 95% dos votantes se mostraram 

de acordo com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 304/132, cuja 

pretensão é destinar os recursos utilizados para pagá-lo a um benefício que 

ampararia as vítimas de crimes ou seus familiares, em caso de falecimento daquela. 

Ainda, existe um abaixo-assinado eletrônico3 demonstrando apoio à PEC. 

Muitas vezes, entretanto, as críticas são direcionadas ao auxílio-reclusão 

sem haver o mínimo conhecimento sobre o benefício e a compreensão sobre sua 

finalidade social e sua constituição como meio de efetivar direitos fundamentais dos 

indivíduos que o recebem, minimizando os impactos gerados pela ausência de um 

membro familiar de quem se dependia financeiramente.  

 

2.1 Conceito de auxílio-reclusão 

 

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário, sendo necessárias, 

portanto, filiação e contribuição à Previdência Social. Dessa forma, não se trata de 

um favor prestado pelo Estado ao preso, mas consiste no pagamento de um 

benefício com previsão legal para o qual o sujeito cumpriu uma contraprestação. Por 

                                                           
1 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Enquete sobre PEC que extingue auxílio-reclusão já tem mais de 
120 mil votos. 22 mai. 2014. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/468349-ENQUETE-SOBRE-PEC-
QUE-EXTINGUE-AUXILIO-RECLUSAO-JA-TEM-MAIS-DE-120-MIL-VOTOS.html>. Acesso em: 17 
fev. 2016. 
2 BRASIL. Proposta de Emenda à Constituição nº 304, de 2013. Altera o inciso IV do art. 201 e 
acrescenta o inciso VI ao Art. 203 da Constituição Federal, para extinguir o auxílio-reclusão e 
criar benefício para a vítima de crime. Brasília. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1123340&filename=PEC+
304/2013>. Acesso em: 17 fev. 2016. 
3 Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR68914>. Acesso em: 17 fev. 
2016. 



10 
 

 

conseguinte, nem todo preso tem direito ao recebimento do auxílio-reclusão. Para 

compreendê-lo, primeiramente, devem-se esclarecer alguns dos conceitos ligados a 

ele. 

A Previdência Social faz parte de um sistema de proteção social criado 

pela Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), chamado Seguridade Social, a qual 

se trata de “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”, conforme aduz literalmente o caput do art. 194 da Carta Maior. 

Dentre esses três elementos da Seguridade Social, a Previdência é a 

única para a qual o indivíduo tem que contribuir para ser beneficiário, dependendo, 

pois, do pagamento de contribuição direta, uma espécie do gênero tributo, enquanto 

que, para a saúde e a assistência social, não há essa exigência para que haja uma 

prestação ao indivíduo. O caput do art. 201 da CRFB/88 determina que “A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial [...]”. 

É, portanto, regida pelo princípio do caráter contributivo, definido por 

André Studart Leitão e Augusto Grieco Sant’Anna Meirinho4 nos seguintes termos: 

 
[...] necessidade de o segurado recolher contribuições para ter direito às 
prestações previstas no plano de benefícios do regime. Assim, o 
reconhecimento de algum direito perante a previdência social requer a 
aferição da qualidade de segurado que, via de regra, é mantida por 
intermédio dos recolhimentos de contribuições específicas [...] 

 
A Previdência consiste em um seguro social, cuja finalidade é de proteger 

seus beneficiários dos riscos sociais, definidos por Fábio Zambitte Ibrahim5 como 

“[...] as adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco 

de doença ou acidentes, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada – 

geradores de impedimentos para o segurado providenciar sua manutenção”. Dessa 

forma, tendo o cidadão a qualidade de segurado, advindo qualquer dos 

acontecimentos previstos em lei e cumprindo os requisitos legais, terá ele direito a 

um benefício previdenciário de forma a cobrir sua impossibilidade para o trabalho e 

                                                           
4 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 125. 
5 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 16. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Impetus, 2011, p. 27-28. 
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manter sua existência digna. Essa proteção é estendida à família do segurado, seus 

dependentes, nos casos de óbito ou prisão daquele. 

Quanto à sua natureza jurídica, pode ser definida como sui generis, vez 

que, não se enquadra perfeitamente nos contratos de seguros privados, tratados 

pelo Direito Civil. Conforme afirma o mesmo autor, “[...] sua natureza jurídica não é 

contratual, pois é excluída por completo a vontade do segurado, sendo este filiado 

compulsoriamente. Não há qualquer pacto de vontades no seguro social, salvo pela 

figura do segurado facultativo”6. Trata-se, portanto, da necessidade de 

obrigatoriedade de filiação, pois, uma vez exercida atividade remunerada pelo 

cidadão, este encontra-se compulsoriamente filiado ao Regime de Previdência 

Social, tornando obrigatório o recolhimento das contribuições. 

Nessa perspectiva, o constituinte originário de 1988 considerou a prisão 

do indivíduo segurado como um dos riscos sociais a ser coberto pela Previdência, 

tendo em vista que ocorre a perda da fonte de renda familiar. O fato de, na maior 

parte das vezes, o próprio segurado dar causa à prisão, fato gerador da concessão 

do benefício, pelo cometimento de uma conduta criminalmente típica, o que não 

ocorre quanto ao fato gerador de outros benefícios – enfermidade, senilidade, óbito, 

etc. – pode gerar um juízo de desaprovação. 

É importante atentar, no entanto, que, por conta da prisão, os 

dependentes do segurado restariam desamparados economicamente, pois este se 

encontra impedido de trabalhar e, portanto, de prover as necessidades de sua 

família. Sobre o assunto, registre-se a opinião de João Ernesto Aragonés Vianna7: 

 
O legislador constituinte originário houve por bem apontar a prisão do 
segurado como risco social a ser coberto pelo regime previdenciário. Note-
se que a prisão decorre de ato do próprio segurado, o que pode levar a 
críticas, mas a verdade é que o benefício é dirigido aos dependentes do 
segurado, como já foi dito, e não a este. Assim, a prisão do segurado de 
baixa renda provoca uma necessidade social, exatamente a falta de 
condições de subsistência dos dependentes por incapacidade laboral do 
recluso, e que será objeto de cobertura por esse benefício previdenciário. 

 
Nesse sentido, aduz o art. 80 da Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

planos de benefícios da Previdência Social, que o benefício é devido aos 

dependentes do segurado: 

                                                           
6 IBRAHIM, p. 29. 
7 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010, 
p. 542. 
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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. 

 
Assim, o auxílio-reclusão foi criado visando amparar os dependentes do 

segurado, de forma a prover a sua manutenção financeira digna na ausência 

temporária do provedor, em semelhança à situação em que, em vez da prisão, 

ocorresse seu óbito. Logo, como ensina Eduardo Ferreira Moreira8, “Trata-se de 

benefício com caráter substitutivo da renda do segurado e tem como escopo a 

proteção de sua família”. 

Observa-se que o auxílio-reclusão consiste em um benefício 

previdenciário, e não assistencial, sendo necessária a qualidade de segurado do 

preso, cuja concessão se dará aos seus dependentes financeiros caso cumpram os 

requisitos exigidos na lei, de modo a possibilitar-lhes uma subsistência digna frente à 

ausência do provedor econômico da família. 

 

2.2 Síntese sobre os direitos fundamentais 

 

Os direitos fundamentais não consistem numa ideia pronta que foi 

acrescentada às constituições dos Estados Democráticos de Direito, mas sim em 

uma construção de pensamentos, cuja evolução foi se amoldando ao longo da 

história e sendo influenciada pelas circunstâncias, como expõe Paulo Bonavides9: 

 
Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em 
verdade se moveram em cada país constitucional num processo dinâmico e 
ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a 
natureza do respectivo modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a 
cada passo uma trajetória que parte com frequência do mero 
reconhecimento formal para concretizações parciais e progressivas, até 
ganhar a máxima amplitude nos quadros consensuais de efetivação 
democrática do poder. 

 
É por essa razão que os doutrinadores os classificam em gerações, uma 

divisão didática a fim de facilitar a compreensão quanto ao surgimento desses 

direitos, preferindo alguns autores o termo “dimensão” de modo a não parecer que 

                                                           
8 MOREIRA, Eduardo Ferreira. Algumas breves considerações sobre o benefício de Auxílio-
reclusão. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 03 jan. 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51943&seo=1>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 563. 
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os posteriores se sobrepuseram aos anteriores, tendo estes sido “superados”, mas 

sim que eles se complementam e formam um todo que consiste num universo de 

direitos inerentes ao ser humano, que não lhe podem ser negados ou renunciados, 

como explica Mendes, Coelho e Branco10: 

 
Os direitos de cada geração persistem válidos juntamente com os direitos 
da nova geração, ainda que o significado de cada um sofra o influxo das 
concepções jurídicas e sociais prevalentes nos novos momentos. Assim, um 
antigo direito pode ter o seu sentido adaptado às novidades constitucionais. 

 
A primeira dimensão de direitos fundamentais surgiu com a Revolução 

Francesa, fruto do esgotamento da nação com um Estado absoluto e opressor, que 

massacrava seu povo com uma sociedade estamental, cuja maioria da população 

era pobre e trabalhava arduamente para pagar impostos e a burguesia era oprimida 

em seus negócios devido à carga tributária, de modo a sustentar a minoria composta 

pela nobreza e o clero. Nesse cenário, a partir do ideal revolucionário de “liberdade, 

igualdade e fraternidade”, nasceram os direitos da liberdade, direitos civis e políticos 

denominados dessa forma por consistirem em imposições do indivíduo perante o 

Estado, “[...] postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não 

fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo”11, havendo 

como titular o indivíduo. 

Em meio ao cenário da Revolução Industrial, no qual homens, mulheres e 

crianças trabalhavam indistintamente, de modo sobrecarregado, até a fadiga 

extrema em ambientes totalmente insalubres e perigosos, expondo-se a riscos em 

prol do capitalismo, somado ao grande crescimento demográfico urbano e às 

precárias condições de habitação nas cidades, surgiu a segunda dimensão de 

direitos fundamentais, os direitos sociais, que, como na primeira dimensão, 

destinavam-se aos indivíduos, mas, contrariamente, exigiam uma prestação positiva 

do Estado mediante a realização de políticas públicas com a finalidade de atenuar 

as desigualdades e protegê-los das exigências ilimitadas do capitalismo. Aqui se 

                                                           
10 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 268. 
11 MENDES; COELHO; BRANCO, p. 267. 
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incluem a assistência social, saúde, educação, etc., como demonstrado por Ingo 

Wolfgang Sarlet12: 

 
Estes direitos fundamentais, que embrionária e isoladamente já haviam sido 
contemplados nas Constituições francesas de 1793 e 1848, na Constituição 
brasileira de 1824 e na Constituição alemã de 1849 (que não chegou a 
entrar efetivamente em vigor), caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem 
ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, 
saúde, educação, trabalho etc., revelando uma transição das liberdades 
formais abstratas para as liberdades materiais concretas, utilizando-se a 
formulação preferida na doutrina francesa. 

 
A terceira dimensão abrange os chamados direitos da fraternidade ou da 

solidariedade, que consistem em direitos difusos, coletivos, transindividuais e 

individuais homogêneos. Diferentemente das duas primeiras dimensões, os direitos 

de solidariedade não se preocupam com o próprio indivíduo em si, mas sim 

considerado em sua coletividade, como um grupo em que não há como separá-lo 

em sua singularidade, com a humanidade em geral. São direitos cujos titulares não 

podem ser claramente identificados, pois, na realidade, pertencem a todos os 

cidadãos, conjuntamente e sem distinção. Nas palavras de Bonavides13: 

 
Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de 
um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. [...] 
Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à 
paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da 
humanidade. 

 
A evolução tecnológica das últimas décadas diminuiu as distâncias e 

facilitou a comunicação e a troca de informações entre pessoas de diversos pontos 

diferentes ao longo do planeta num fenômeno denominado globalização. Assim 

como as informações, os direitos fundamentais também fazem parte da 

globalização, marcando a sua quarta dimensão. Para o citado doutrinador, trata-se 

de uma “fase de institucionalização do Estado social”14. São os direitos à 

democracia, à informação e à transparência. 

                                                           
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012. E-book, p. 33. 
13 BONAVIDES, p. 569. 
14 BONAVIDES, p. 571. 



15 
 

 

O passar do tempo não somente fez surgir as dimensões de direitos 

fundamentais, como lhes foram dadas diversas nomeações – direito natural, direitos 

individuais – até chegar em direitos fundamentais, cuja denominação significa que 

se tratam de direitos aplicáveis a todas as pessoas humanas e sem os quais não se 

pode viver, sobreviver ou existir. Na definição de José Afonso da Silva15: 

 
Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a 
este estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a 
concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma 
convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, 
nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, 
por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta 
e materialmente efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, 
mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do homem 
significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. 
(Grifos no original) 

 
O autor enumera a historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e 

irrenunciabilidade como características desses direitos. Históricos, porquanto 

surgiram primeiramente com o movimento da Revolução Francesa e foram se 

desenvolvendo. Inalienáveis, pois não têm natureza patrimonial e pertencem a cada 

pessoa, sendo indisponíveis. Imprescritíveis, porque podem ser exercidos por uma 

vida toda, não se tornando inexigíveis pelo decurso do tempo. Finalmente, 

irrenunciáveis, porque nem a própria pessoa humana pode recusar-lhes vigência, 

podendo apenas não exercê-los. 

Sobre a indisponibilidade dos direitos fundamentais, Mendes, Coelho e 

Branco16 manifestam sua opinião contrária: 

 
Os autores que sustentam a tese da inalienabilidade afirmam que ela 
resulta da fundamentação do direito no valor da dignidade humana — 
dignidade que costumam traduzir como consequência da potencialidade do 
homem de ser autoconsciente e livre. 
[...] 
Uma vez que a indisponibilidade se funda na dignidade humana e esta se 
vincula à potencialidade do homem de se autodeterminar e de ser livre, nem 
todos os direitos fundamentais possuiriam tal característica. Apenas os que 
visam resguardar diretamente a potencialidade do homem de se 
autodeterminar deveriam ser considerados indisponíveis. Indisponíveis, 
portanto, seriam os direitos que visam resguardar a vida biológica — sem a 

                                                           
15 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 178. 
16 MENDES; COELHO; BRANCO, p. 277. 
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qual não há substrato físico para o conceito de dignidade—ou que intentem 
preservar as condições normais de saúde física e mental bem como a 
liberdade de tomar decisões sem coerção externa. 
Nessa perspectiva, seria inalienável o direito à vida — característica que 
tornaria inadmissíveis atos de disponibilidade patrimonial do indivíduo que o 
reduzissem à miséria absoluta. Também o seriam os direitos à saúde, à 
integridade física e às liberdades pessoais (liberdade ideológica e religiosa, 
liberdade de expressão, direito de reunião). 
Do ponto de vista prático, o caráter inalienável entrevisto em alguns direitos 
fundamentais conduziria à nulidade absoluta, por ilicitude de objeto, de 
contratos em que se realize a alienação desses direitos. 

 
Bonavides17 ainda aponta a universalidade como uma característica, 

afirmando que “A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à 

dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem 

óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da 

pessoa humana.” Mendes, Coelho e Branco18, por sua vez, expõem sobre esta 

última característica o seguinte: 

 
Não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos 
fundamentais e que a qualidade de ser humano constitui condição suficiente 
para a titularidade de tantos desses direitos. Alguns direitos fundamentais 
específicos, porém, não se ligam a toda e qualquer pessoa. Na lista 
brasileira dos direitos fundamentais, há direitos de todos os homens — 
como o direito à vida —, mas há também posições que não interessam a 
todos os indivíduos, referindo-se apenas a alguns — aos trabalhadores, por 
exemplo. 

 
Mesmo dentro do conjunto de pessoas ao qual competem o direito 

fundamental – no exemplo do autor, os trabalhadores – este se aplica a todos os 

sujeitos participantes do grupo, pertencendo à totalidade de indivíduos, aos que 

trabalham ou que, um dia, venham a trabalhar, mantendo, pois, a característica da 

universalidade em relação ao conjunto. 

 

2.3 Direitos fundamentais protegidos pelo auxílio-reclusão 

 

O auxílio-reclusão, sendo um benefício previdenciário, encontra-se 

inserido no direito à previdência, dentre, pois, os direitos sociais, direitos de segunda 

dimensão, que exigem uma prestação positiva do Estado perante o cidadão a fim de 

minimizar as desigualdades sociais, proporcionando, mediante o pagamento do 

benefício, o sustento digno aos dependentes do segurado preso que se encontram 

                                                           
17 BONAVIDES, p. 562. 
18 MENDES; COELHO; BRANCO, p. 274. 
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desamparados. Importa atentar que, na realidade, trata-se de uma contraprestação 

estatal às contribuições previamente pagas pelo segurado para a Previdência Social. 

Silva19 afirma serem direitos que se ligam ao direito de igualdade e, ainda, 

classifica a previdência como “direito social relativo à seguridade”, juntamente com a 

saúde e a assistência social. Ibrahim20, por outro lado, registra sua opção pelo 

enquadramento nos direitos de terceira dimensão: 

 
Não obstante, como comentado por ocasião da conceituação do RGPS, os 
riscos sociais são um problema de toda a sociedade e não somente do 
particular. Isso já e um indicativo da precariedade desta classificação. 
Ademais, para os que admitem a divisão entre gerações ou dimensões, a 
seguridade social, com seu espectro mais amplo de ações, com viés 
claramente solidarista, somente poderia ser enquadrada como direito de 3ª 
geração. 

 
A redação do art. 6º da CRFB/88, no entanto, não deixa dúvidas de que 

deve prevalecer a primeira posição: 

 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. (Grifou-se) 

 
  Importante ressaltar que os direitos sociais na CRFB/88 não se limitam 

aos do art. 6º ao 11, mas também constam no capítulo sobre a Ordem Social, onde 

igualmente se encontra a referência à previdência, sendo este a descrição dos 

meios para efetivar tais direitos, como expõe Mendes, Coelho e Branco21: 

 
[...] em conformidade com o disposto no Título VIII — Da Ordem Social, no 
qual esses distintos direitos encontram seu desenvolvimento, os 
mecanismos de sua eficácia ou de seu sentido teleológico e a previsão de 
ações afirmativas para a sua realização prática, embora ainda longe de 
serem satisfatórias. 

 
Para a corrente doutrinária ampliativa, o auxílio-reclusão é cláusula pétrea 

protegida no art. 60, § 4º da CRFB/88 como direito social22 e, por isso, considera-se 

a extinção do benefício violação ao princípio da vedação ao retrocesso. 

                                                           
19 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 286 e 287. 
20 IBRAHIM, p. 77. 
21 MENDES; COELHO; BRANCO, p. 762. 
22 SOUZA, Cristiane Castro Carvalho de. Anotações sobre o Auxílio-Reclusão. Conteúdo Jurídico, 
Brasília-DF: 23 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51674&seo=1>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
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À primeira vista, pode-se afirmar que o benefício tende a concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1º, III da CRFB/88 como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, pois sua principal finalidade 

é proporcionar o sustento digno de seus beneficiários. Para Hélio Gustavo Alves23, 

“o auxílio-reclusão é necessário para que os dependentes não fiquem 

desamparados em situação de miserabilidade, fato que fere todos os princípios 

ligados à dignidade humana [...]”. 

Outro princípio que vem à baila quando se trata do auxílio-reclusão é a 

igualdade, constante no caput do art. 5º da CRFB/88, na sua vertente material, 

aquela pela qual é legítimo o tratamento diferenciado dos cidadãos justamente para 

possibilitar a isonomia entre eles. Como um direito social que é, a concessão do 

benefício aos dependentes do segurado visa também proporcionar a redistribuição 

de renda e a atenuação das desigualdades sociais, promovendo a justiça social. 

Por ser um benefício, o auxílio-reclusão baseia-se também no princípio da 

solidariedade que, apesar de estar exposto na CRFB/88 no art. 3º, I, tem sua 

vertente previdenciária pautada no sistema contributivo, uma vez que todos os 

filiados à Previdência Social são responsáveis pelos benefícios concedidos, 

explicado por Ibrahim24: 

 
Sem dúvidas, é o princípio securitário de maior importância, pois traduz o 
verdadeiro espírito da previdência social: a proteção coletiva, na qual as 
pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a 
criação de um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de 
prestações previdenciárias em decorrência de eventos preestabelecidos. 

 
Ademais, o auxílio-reclusão reflete-se na norma do art. 226, caput da 

CRFB/88, a qual afirma que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado”, porquanto a destinação do mencionado sustento digno é proporcionado 

pelo Estado, por meio da Previdência Social, à família do segurado preso, mais 

especificamente, às pessoas que necessitavam de sua renda para manter-se, seus 

dependentes financeiros. 

Como vertentes da proteção à família, têm-se outros dois direitos que 

também se encontram no caput do art. 6º da CRFB: a proteção à maternidade e à 

infância, por três justificativas.  

                                                           
23 ALVES, Hélio Gustavo. Auxílio-reclusão: direito dos presos e de seus familiares. 2. ed. São Paulo: 
LTr, 2007, p. 56. 
24 IBRAHIM, p. 65. 
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A primeira, mais perceptível, em relação à proteção à infância, tendo em 

vista serem os dependentes, muitas vezes, os filhos menores dos segurados, ou até 

nascituros, que restaram desamparados pela ausência do pai e – aqui se encontra a 

segunda justificativa, relacionada à proteção à maternidade – ficaram, se não 

totalmente, por contarem com a ajuda de outras pessoas, geralmente familiares, em 

grande parte, sob os cuidados da mãe. 

Por fim, a terceira justificação, também atinente à maternidade, porém 

menos evidente por se utilizar mais o termo “segurado”, pois a ausência pode ser da 

segurada genitora, quem se encontra presa e impedida de prover o sustento de seus 

filhos e possibilita o recebimento do benefício por estes, uma vez que a mulher 

possui a mesma proteção previdenciária que é devida ao homem, em respeito à 

isonomia prescrita no art. 5º, I da CRFB/88. 

Nessas hipóteses, o auxílio-reclusão consiste em um meio para garantir o 

sustento digno desses indivíduos, afinal “A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana [...]”, como prescreve o art. 3º 

da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como afirma William 

Paiva Marques Júnior25: 

 
Perceba-se que a lei protege o instituto “maternidade”, e não unicamente a 
gestante, o nascituro ou o recém-nascido, entendendo-o como um conjunto 
de estados temporários, todos merecedores de diferenciada atenção. O Art. 
201, II da CF/88 é claro nesse sentido: “proteção à maternidade, 
especialmente à gestante”. A gestante neste contexto, é, sem dúvida, a 
protagonista do fenômeno que envolve a reprodução humana, mas a 
proteção não se destina unicamente a ela, embora, obviamente, se destine 
especialmente a ela. 

 
A proteção previdenciária se estende, portanto, aos dependentes do 

segurado, o que é válido também para as uniões homoafetivas, como será exposto 

em capítulo mais à frente. 

O benefício fundamenta-se, ainda, no princípio da responsabilidade 

pessoal, ou da intranscendência da pena, pelo qual nenhuma pena passará da 

pessoa do condenado, como aduz o art. 5º, XLV da CRFB/88, pois a família do 

                                                           
25 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Desafios na efetividade do Direito Fundamental Social da 
proteção à maternidade ante o reconhecimento da valorização do trabalho. In: William Paiva Marques 
Júnior; Fernando Basto Ferraz; Elizabeth Alice Barbosa Silva de Araújo. (Org.). Direitos 
Fundamentais Sociais na Contemporaneidade. 1 ed. São Paulo: LTr, 2014, v. 01, p. 237-256. 
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preso não deve sofrer nenhuma consequência advinda do delito por ele cometido. 

Assim, Ricardo Castilho26 defende: 

 
Na verdade, em se tratando do auxílio-reclusão, paira nos setores mais 
conservadores a repulsa causada pelo fato de que do delito possa advir 
algum benefício para o criminoso. Tem-se aí uma postura injustificável, seja 
porque as consequências negativas do delito atingem também os familiares 
daquele a quem se imputa a prática do fato típico sem que eles tenham 
contribuído para o seu advento, seja porque repousa do cerne do direito 
penal o princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da CF), segundo o 
qual a reprimenda penal não passará da pessoa do condenado. 

 
Importa salientar que, apesar de ter violado a lei, o segurado preso ainda 

é sujeito de dignidade e de direitos, cuja punição foi a privação ou a restrição de sua 

liberdade de locomoção, o que não afeta outros direitos fundamentais inerentes a 

ele, principalmente os direitos sociais previdenciários, se mantida a qualidade de 

segurado, e ainda menos à sua família.  

É essa a visão ausente no pensamento da maior parte da sociedade 

brasileira, que se mostra contrária à existência do auxílio, adotada, inclusive, dentre 

alguns doutrinadores. Sérgio Pinto Martins27 mostra-se a favor da extinção do 

benefício, quando afirma: 

 
Na verdade, vem a ser um benefício de contingência provocada, razão pela 
qual não deveria ser pago, pois o preso dá causa, com seu ato, em estar 
nessa condição. Logo, não deveria a Previdência Social ter de pagar tal 
benefício. Lembre-se que se o acidente de trabalho é provocado pelo 
trabalhador, não faz jus ao benefício. O mesmo deveria ocorrer aqui. 

 
Em sentido oposto, Hermes Arrais Alencar28 aduz: 

 
Defendemos a manutenção desse benefício que em nada beneficia aquele 
que causou mal à sociedade. O benefício é imediato aos dependentes do 
recluso, que também sofrem com a situação sem terem em nada 
contribuído para tal. E é a sociedade a beneficiária mediata, porque com 
essa atuação terá, sem sombra de dúvida, contribuído para que filhos 
infratores também não venham a se tornar novos infratores. 

 
Não há dúvidas, portanto, que o auxílio-reclusão é pautado em inúmeros 

princípios constitucionais e protege outros tantos direitos fundamentais de seus 

beneficiários, não merecendo prosperar qualquer argumento que fundamente a sua 

                                                           
26 CASTILHO, Ricardo. Auxílio-reclusão: mitos e verdades. Carta Forense. São Paulo. 01 fev. 2013. 
Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/auxilio-reclusao-mitos-e-
verdades/10369>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
27 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 285. 
28 ALENCAR, Hermes Arrais. Benefícios previdenciários. 4. ed. São Paulo: Leud, 2009, p. 553-554. 
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extinção no estímulo à criminalidade, porquanto demonstrado ter efeitos sociais 

completamente contrários. 
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3 O AUXÍLIO-RECLUSÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Para haver uma ampla compreensão sobre o auxílio-reclusão de modo a 

modificar a rejeição do benefício pela sociedade, produzida pela proliferação de um 

pensamento distorcido, não basta ter a concepção de suas atribuições sociais e sua 

finalidade de concretizar direitos fundamentais, sendo imprescindível que haja o 

exame sobre os aspectos legais que revestem o benefício. 

O direito dos dependentes do segurado ao recebimento do auxílio-

reclusão possui fundamentação constitucional no art. 201, IV da CRFB/88: 

 
Art. 201. 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, e atenderá, nos termos da lei, a: 
[...] 
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; 

 
Nesse contexto, a norma infraconstitucional que regula o benefício 

encontra-se no art. 80 da Lei nº 8.213/91, anteriormente transcrito, havendo outras 

disposições esparsas, e é regulamentada por meio do Decreto nº 3.048/99, diplomas 

normativos que serão objeto de análise a seguir. 

 

3.1 Construção histórica 

 

O auxílio-reclusão é um benefício de criação peculiarmente brasileira, 

sendo difícil de se afirmar que seja exclusiva, uma vez que os estudos de Direito 

Previdenciário comparado tomam como objeto benefícios comuns nos diversos 

regimes previdenciários estrangeiros29. 

No Brasil, a primeira regulamentação de um benefício que estaria mais 

próximo do auxílio-reclusão apareceu no Decreto nº 22.872 de 1933, que criou o 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, em que era denominado 

pensão, tratada no art. 63, com a seguinte redação: 

 
Art. 63. O associado que, não tendo família, houver sido demitido do serviço 
da empresa, por falta grave, ou condenado por sentença definitiva, de que 

                                                           
29 DEMO, Roberto Luis Luchi. O auxílio-reclusão na previdência social brasileira e estrangeira. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 21, n. 6-7, p. 56-63, jun./jul. 2009. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/25110>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
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resulte perda do emprego, e preencher todas as condições exigidas neste 
decreto para aposentadoria, poderá requerê-la, mas esta sô lhe será 
concedida com metade das vantagens pecuniárias a que teria direito si não 
houvesse incorrido em penalidade. 
Parágrafo único. Caso e associado esteja cumprindo pena de prisão e tiver 
família sob sua exclusiva dependência econômica, a importância da 
aposentadoria a que se refere este artigo será paga ao representante legal 
da sua família, enquanto perdurar a situação de encarcerado. 

 
Em curto lapso de tempo, foi tratado novamente, como pensão, no 

Decreto nº 54 de 1934, criador do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Bancários, dessa vez, de forma mais específica quanto à situação de prisão: 

 
Art. 67. Caso o associado esteja preso, por motivo de processo ou em 
cumprimento de pena, e tenha beneficiários sob sua exclusiva dependência 
econômica, achando-se seus vencimentos suspensos, será concedida aos 
seus beneficiários, enquanto perdurar essa situação, pensão 
correspondente à metade da aposentadoria por invalidez a que teria direito, 
na ocasião da prisão. 

 
Finalmente, em 1960, o benefício foi generalizado aos segurados da 

Previdência Social pela Lei nº 3.807, Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

denominado, dessa vez, como auxílio-reclusão, regulamentado da seguinte maneira: 

 
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. 
§ 1º 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. 

 
O auxílio-reclusão somente ganhou status constitucional com a 

Constituição Federal de 198830. Nos tempos atuais, além da CRFB/88, o benefício 

do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) é tratado nas Leis nº 8.213/91 e nº 

10.666/03 e no Decreto nº 3.048/99, os quais serão estudados adiante. 

 

3.2 Requisitos legais para a concessão do benefício 

 

Primeiramente, importa esclarecer que o momento de verificação do 

cumprimento de todos requisitos exigidos para a concessão do auxílio-reclusão se 

                                                           
30 RAUPP, Daniel. AUXÍLIO-RECLUSÃO: inconstitucionalidade do requisito baixa renda. Revista 
CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 46, p.62-70, jul./set. 2009. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1090/1278>. Acesso em: 19 mar. 2016. 
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dá na ocasião da prisão do segurado e, da mesma forma, aplicam-se as regras 

vigentes ao tempo da prisão, observando-se o princípio tempus regit actum. “Se o 

fato gerador do benefício é o recolhimento à prisão, os requisitos legais do benefício 

devem ser examinados nesta oportunidade”, justificam Leitão e Meirinho31. 

Conforme anteriormente exposto, o auxílio-reclusão exige a qualidade de 

segurado do preso, requisito geral, exigido para a concessão de todo e qualquer 

benefício previdenciário. Ou seja, é necessário que ele esteja contribuindo para a 

Previdência Social ou, ainda, esteja no período de graça, que consiste em um 

determinado lapso temporal em que o indivíduo não contribui, mas conserva a 

qualidade de segurado, mantendo todos os seus direitos previdenciários e de seus 

dependentes. 

O período de graça é explicado por Ibrahim32: 

 
[...] em razão da natureza protetiva do sistema previdenciário, e pelo fato 
de, na maioria das vezes, o segurado encontrar-se sem atividade por força 
das circunstâncias (desemprego etc.), não deve permanecer desamparado 
em tal momento. Por isso, a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o 
segurado mantém esta condição, com cobertura plena, mesmo após a 
interrupção da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí 
justificando o nome de período de graça. 

 
O auxílio-reclusão no RGPS é tratado pelo art. 80 da Lei nº 8.213/91, 

anteriormente transcrito, o qual determina que “será devido nas mesmas condições 

da pensão por morte”, ou seja, serão aplicáveis a ele as regras desta no que couber 

e salvo disposição em contrário. 

De acordo com o art. 26, I da Lei nº 8.213/91, é um benefício que não 

exige carência, isto é, não é exigido um “número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício”, conforme definição 

constante no art. 24 do mesmo diploma legal, apesar da tentativa em estabelecê-la 

em 24 contribuições mensais pela Medida Provisória (MP) nº 664 de 2015. Na 

realidade, essa determinação ocorreu para a pensão por morte e seria aplicável ao 

auxílio-reclusão, porém o dispositivo que a dispunha não foi convertido em lei e 

perdeu eficácia. Campagnoli e Schaffka33 explicam que “[...] a inexigência do 

                                                           
31 LEITÃO; MEIRINHO, p. 496. 
32 IBRAHIM, p. 533. 
33 CAMPAGNOLI, Adriana de F. Pilatti Ferreira; SCHAFFKA, Angela Eloina. AUXÍLIO RECLUSÃO: 
UMA VISÃO CRÍTICA SOBRE A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. Lumiar, Ponta Grossa, v. 3, n. 
1, p.101-113, 20 jun. 2011. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5212/lumiar.v.3.i1.0008>. Acesso em: 17 abr. 2016. 
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cumprimento de período de carência por ser o auxílio-reclusão um benefício de risco 

não programável, nos mesmos moldes dos benefícios acidentários.” 

Pela redação do caput do mencionado art. 80, podemos extrair alguns 

dos requisitos exigidos para sua concessão, quais sejam: 

a) que o segurado tenha dependentes, pois estes que serão os 

beneficiários, não o próprio segurado; 

b) que o segurado esteja recolhido à prisão, impedimento para exercer 

atividade remunerada e prover o devido sustento de seus 

dependentes; 

c) que o segurado não esteja recebendo remuneração da empresa nem 

esteja em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de 

permanência em serviço (este último, extinto pela Lei nº 8.870/94), 

cujo recebimento continua após a prisão e, consequentemente, o 

sustento de seus dependentes não fica comprometido. 

Importante atentar que os impedimentos enumerados na alínea “c)” 

aplicam-se ao segurado, não aos beneficiários do auxílio-reclusão, os quais podem 

estar recebendo remuneração ou quaisquer outros benefícios previdenciários. 

Ademais, não há impedimento para a concessão do benefício se o segurado estiver 

recebendo auxílio-acidente, pensão por morte ou salário-maternidade. É como 

ensina Frederico Amado34, embora discorde: 

 
[...] frise-se que se o segurado estiver percebendo auxílio-acidente ou 
pensão por morte, nada impede o deferimento do auxílio-reclusão, ante a 
inexistência de vedação legal. Ademais, nada impede que a segurada presa 
receba o salário-maternidade e os seus dependentes recebam o auxílio-
reclusão concomitantemente, pois a legislação previdenciária não traz essa 
vedação, embora devesse existir. 

 
Em contrapartida, a Lei nº 10.666 de 2003 determina em seu art. 2º, § 1º 

que o segurado recluso não tem direito ao auxílio-doença e à aposentadoria durante 

o recebimento do auxílio-reclusão por seus dependentes, podendo haver a opção 

pelo benefício de maior valor, devendo ser manifestada também por estes. 

As atividades realizadas durante a detenção ou reclusão pelos presos 

segurados que venham a gerar-lhes remuneração não são consideradas renda 

                                                           
34 AMADO, Frederico. Direito e processo previdenciário sistematizado. 4. ed. Salvador: 
JusPodvim, 2013, p. 674. 
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destinada ao sustento de seus dependentes. Nesse sentido, Dantas e Rodrigues35 

esclarecem: 

 
Para ter o condão de afastar o direito à percepção do auxílio-reclusão, o 
trabalho exercido pelo segurado deve ser voluntário, com vínculo de 
emprego regido pela CLT, mediante remuneração desvinculada, situação 
que não ocorre nos casos submetidos ao regime prisional semiaberto. 
Apenas no regime aberto é possível a ocorrência dessa hipótese. 

 
Por isso, o caput do art. 2º da Lei nº 10.666/03 afirma que “o exercício de 

atividade remunerada do segurado recluso [...] que contribuir na condição de 

contribuinte individual ou facultativo não acarreta a perda do direito ao recebimento 

do auxílio-reclusão para seus dependentes”. 

Após a Emenda Constitucional (EC) nº 20 de 1998, um novo requisito foi 

acrescentado ao inciso IV do art. 201 da CFRB/88 para a concessão do auxílio-

reclusão, a baixa renda. Entretanto, a referida EC não cuidou de definir seu conceito. 

Porém, trouxe em seu art. 13 um limite pecuniário para o que seria baixa renda: 

 
Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão 
para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios 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 benefícios do regime geral 
de previdência social. 

 
Ocorre que, até o presente momento, a mencionada lei que deveria 

disciplinar o acesso ao benefício não foi editada pelo legislador pátrio. Em vez disso, 

o caput do art. 116 do Decreto nº 3.048/99, que regulamenta a Previdência Social, 

determinou que tal limite pecuniário diz respeito ao último salário-de-contribuição: 

 
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). (Grifou-se) 

 
À época da edição do decreto, o valor do salário mínimo era R$ 136,0036, 

de forma que o limite determinado correspondia a cerca de 2,6 salários mínimos. O 

                                                           
35 DANTAS, Emanuel de Araújo; RODRIGUES, Eva Batista de Oliveira. Auxílio-reclusão: uma 
abordagem conceitual. Informe de Previdência Social, Brasília, v. 21, n. 6, p. 1-28, jun. 2009. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_091124-161649-231.pdf>. Acesso 
em: 23 fev. 2016. 
36 Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/>. Acesso em: 21 fev. 16. 



27 
 

 

valor máximo do salário-de-contribuição é atualizado anualmente por portaria 

interministerial do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Fazenda. Em 

2016, o valor definido foi de R$ 1.212,64, conforme Portaria MTPS/MF nº 01/16. 

A alteração trazida pela EC nº 20/98 foi considerada inconstitucional por 

muitos doutrinadores, julgada um retrocesso, pois pode beneficiar famílias que não 

necessitam tanto do auxílio-reclusão em detrimento de outras que necessitam mais. 

Basta imaginar uma família cuja renda total não seja suficiente para garantir o 

sustento digno, mas que a renda do segurado ultrapassou o limite fixado, de modo 

que não receberiam o benefício. Em contrapartida, outra família que tenha alta renda 

total que possibilite o sustento confortável e ainda recebe o benefício, pelo fato de a 

renda do segurado se enquadrar nos limites legais. 

Ademais, outros acontecimentos também podem acabar impedindo os 

dependentes de receberem o benefício como o “[...] fato do segurado ter sido preso 

no mês de férias, no qual recebe, além do salário, mais 1/3 de adicional 

constitucional, o que não raramente produz resultado maior do limite vigente”, 

conforme expõe Ibrahim37. 

Para contornar a situação imposta pela EC nº 20/98, alguns doutrinadores 

passaram a interpretar o dispositivo normativo de modo que a baixa renda a ser 

considerada seria a dos dependentes, não do segurado. No entanto, essa 

interpretação foi rejeitada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 

587.36538 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), julgado em repercussão geral. 

O Ministro Ricardo Lewandowski afirmou, em seu voto, que a baixa renda 

se refere ao segurado, não aos seus dependentes, caso contrário, a redação do 

dispositivo constitucional seria “[...] auxílio-reclusão para os dependentes de baixa 

renda dos segurados”. Como ele afirma, “não teria ele [o constituinte derivado] 

inserido no texto a expressão ‘baixa renda’ como adjetivo para qualificar os 

‘segurado’, mas para caracterizar os ‘dependentes’”. 

O constituinte derivado editou a EC nº 20/98 com a finalidade de restringir 

o acesso ao benefício em questão, fazendo cumprir o princípio da seletividade e 

                                                           
37 IBRAHIM, p. 661. 
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 587365. Relator: Ricardo 
Lewandowski. Tribunal Pleno. Data do julgamento: 25 de março de 2009. DJe. Brasília, 08 maio 
2009. n. 84. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=591563>. Acesso em: 23 fev. 
2016. 
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objetivando manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Seguindo 

essa linha de raciocínio, o voto de Lewandowski preservou a interpretação 

teleológica da norma, em detrimento da necessidade dos dependentes do segurado. 

Nestes termos, votou de forma contrária o Ministro Cezar Peluso, 

afirmando que:  

 
O critério do salário de contribuição não tem sentido, a meu ver, com o 
devido respeito, porque nada releva para efeito de minorar a situação de 
necessidade dos dependentes. Os dependentes podem estar em situação 
de necessidade independentemente do que o segurado recebia e cujo valor 
servia de base para o salário de contribuição. 

 
Roberto Demo39 explica a decisão do STF nos seguintes termos: 

 
[...] a renda a ser considerada é a do segurado preso, e não a dos 
dependentes, até porque é a renda do segurado mesmo que serve de base 
de cálculo para o benefício, cujo valor a Reforma da Previdência quis limitar. 
O raciocínio contrário (levar em conta a renda dos dependentes) 
neutralizaria a reforma, viabilizando a continuidade de todos os auxílios-
reclusão que ela quis justamente cessar, como é o caso, 
exemplificadamente, da prisão de um segurado que ganhe R$ 3.000,00 e 
sua esposa, do lar, e seu filho, menor, não tenham renda alguma. 

 
Sobre o assunto, expõe Eduardo Avian40: 

 
[...] a tese adotada pelo STF possibilitaria situações em que dependentes 
com renda significativa recebessem o benefício enquanto dependentes sem 
renda nenhuma não recebessem nada pelo fato da renda anterior do 
segurado ser de R$ 1.200,00, por exemplo. Isso demonstra que a solução 
adotada não é a mais eficiente para o cumprimento do objetivo de amparar 
os dependentes do segurado, embora esteja de acordo com a vontade da 
lei, segundo o entendimento predominante. 

 
No mesmo sentido, a opinião de Moreira41: 

 
Contudo, a posição que parece mais correta é aquela que defende que a 
renda a ser considerada para fins de concessão do benefício deve ser a 
renda da família do segurado. Tal se afirma na medida em que, já que o 
benefício tem como finalidade precípua a proteção da família do segurado, 
não possui nenhuma relevância a renda daquele, mas sim a renda de quem 
supostamente restou desprotegido. 

                                                           
39 DEMO, Roberto Luis Luchi. O auxílio-reclusão na previdência social brasileira e estrangeira. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 21, n. 6-7, p. 56-63, jun./jul. 2009. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/25110>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
40 AVIAN, Eduardo. Auxílio-reclusão - características, peculiaridades e aspectos controversos. 
Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 23 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51658&seo=1>. Acesso em: 22 fev. 2016. 
41 MOREIRA, Eduardo Ferreira. Algumas breves considerações sobre o benefício de Auxílio-
reclusão. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 03 jan. 2015. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51943&seo=1>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
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Superado, pois, o debate sobre o requisito da baixa renda, põe-se em 

análise o último requisito, qual seja, o recolhimento do segurado à prisão. Como 

explica Dantas e Rodrigues42, “Essa exigência tem a sua razão de ser no fato de que 

nem sempre o cumprimento de pena impede o segurado de exercer trabalho comum 

remunerado, com vínculo de emprego, sendo essa impossibilidade o fundamento do 

benefício”. 

Determina o art. 116, § 5º do Decreto nº 3.048/99 que o auxílio-reclusão 

somente é devido sob o regime fechado ou semiaberto. Dessa forma, para fins de 

comprovação, o pedido do benefício deve ser instruído com certidão do efetivo 

recolhimento à prisão (art. 80, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), apresentando-se 

trimestralmente atestado de que o segurado continua detido ou recluso (art. 117, § 

1º do Decreto nº 3.048/99).  

Inicialmente, cabe esclarecer que, apesar de o benefício se chamar 

auxílio-reclusão, ele também é devido quando a pena é de detenção (art. 117, caput 

do Decreto nº 3.048/99), ambas espécies de pena privativa de liberdade, contanto 

que seja cumprida sob um dos regimes determinados. 

 Pelas mencionadas disposições normativas, pode-se concluir que o 

auxílio-reclusão não será devido quando o segurado estiver sob livramento 

condicional ou regime aberto, situações que possibilitam ao segurado o exercício de 

atividade com vínculo empregatício e remuneração. Ademais, não é necessário 

haver sentença condenatória transitada em julgado. 

Defende a doutrina que, como não há restrição específica na CRFB/88 ou 

na Lei nº 8.213/91, também será devido em caso de prisão cautelar, pois “Se existe 

o recolhimento à prisão, o segurado está impossibilitado de trabalhar e, 

consequentemente, de garantir o sustento da família. Devido, pois, o benefício.”, 

como explicam Leitão e Meirinho43. 

Quanto à prisão civil, há divergência. Ibrahim44 defende que o benefício 

não é devido, nos seguintes termos: 

                                                           
42 DANTAS, Emanuel de Araújo; RODRIGUES, Eva Batista de Oliveira. Auxílio-reclusão: uma 
abordagem conceitual. Informe de Previdência Social, Brasília, v. 21, n. 6, p. 3, jun. 2009. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_091124-161649-231.pdf>. Acesso 
em: 23 fev. 2016. 
43 LEITÃO; MEIRINHO, p. 498. 
44 IBRAHIM, p. 662. 
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Somente restaria excluída do evento determinante deste benefício a prisão 
civil do inadimplente voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (art. 
5º, LXVII, CRFB/88), pois esta previsão não se traduz em sanção penal, 
mas mero meio de coerção para o pagamento dos valores devidos. 

 
Frederico Amado45 também afirma que “na hipótese de prisão civil por 

dívida decorrente de prestação alimentícia, não será pago o auxílio-reclusão, pois 

esta segregação é um meio de coerção para o pagamentos dos alimentos, não 

sendo punitiva”. 

Por outro lado, Demo46 afirma que é devido: 

 
[...] em decorrência de decisão judicial de qualquer natureza (cível ou penal, 
decisão interlocutória ou sentença condenatória) que determine seu 
recolhimento à prisão, a exemplo da prisão decorrente de pronúncia, a 
prisão provisória, a prisão preventiva, a detenção, a prisão simples e a 
prisão civil por dívida de alimentos, sendo desnecessário o trânsito em 
julgado da decisão. 

 
No mesmo sentido, Marisa Ferreira dos Santos47 afirma que “A lei não 

distingue sobre os motivos da prisão do segurado, de sorte que a prisão pode ser 

penal, civil ou administrativa, cautelar ou não”. 

Expostos os requisitos para o recebimento do auxílio-reclusão, resta 

asseverar que o não cumprimento ou a perda ulterior de qualquer desses requisitos 

importa a não concessão ou a cessação do benefício, que será em breve discutida. 

 

3.3 Beneficiários do auxílio-reclusão 

 

Beneficiários são os sujeitos que têm legitimidade determinada na Lei nº 

8.213/91 para receber o benefício previdenciário, podendo ser o próprio segurado ou 

seus dependentes. No caso do auxílio-reclusão, são exclusivamente os 

dependentes do segurado preso, de forma que o próprio segurado não recebe valor 

algum por estar recluso ou detento. Os dependentes são apresentados no art. 16 do 

referido diploma legal, repetido ipsis litteris no art. 16 do Decreto nº 3.048/99: 

 

                                                           
45 AMADO, 2014, p. 578. 
46 DEMO, Roberto Luis Luchi. O auxílio-reclusão na previdência social brasileira e estrangeira. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 21, n. 6-7, p. 56-63, jun./jul. 2009. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/25110>. Acesso em: 20 fev. 2016. 
47 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 299. 
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Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 
condição de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 
II - os pais; 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave; 

 
Cada inciso do artigo transcrito corresponde a uma classe de 

dependentes entre as quais existe hierarquia, de modo que a existência de um 

dependente de uma classe anterior exclui o direito ao benefício da classe posterior 

(art. 16, § 1º da Lei nº 8.213/99), bem como a dependência dos sujeitos indicados na 

primeira classe é presumida, necessitando a das demais ser comprovada (art. 16, § 

4º da Lei nº 8.213/99). Ibrahim48 mostra-se contrário à disposição da lei: 

 
Após muita reflexão e depois de analisar diversos casos concretos, concluí 
que essa regra é insubsistente. Não há o menor sentido em afirmar-se que 
o cônjuge "vale mais" que uma mãe idosa ou um irmão inválido, por 
exemplo. A situação ainda se agrava com a presunção de dependência 
econômica da classe I, que é geralmente vista como absoluta (salvo para 
equiparados a filho e ex-cônjuges). 
[...] 
Em um ordenamento jurídico que é centrado na dignidade da pessoa 
humana, a existência de dependentes de segunda e terceira classes é 
absurda e anacrônica. Entendo que melhor seria a extinção das classes, 
com os mesmos dependentes em pé de igualdade, todos com direito à uma 
fração idêntica, desde que comprovada, em qualquer hipótese, a 
dependência econômica. 

 
Ademais, uma vez concedido o benefício para um dependente de uma 

classe, os demais de classes posteriores jamais poderão receber o benefício, 

mesmo em caso de óbito do dependente beneficiário. Ao revés, é possível que o 

benefício seja transferido de um dependente de classe posterior a um de classe 

anterior, com exclusão daquele. 

De acordo com o art. 16, § 1º do Decreto nº 3.048/99, “os dependentes de 

uma mesma classe concorrem em igualdade de condições”, significando que o 

benefício será rateado em cota-partes iguais entre eles. 

Cabe observar que, quanto ao valor do benefício, aplica-se a mesma 

regra da pensão por morte (art. 75 da Lei nº 8.213/91). Por se tratar de auxílio-

reclusão, porém, deve-se atentar que este não será concedido se o segurado estiver 

recebendo aposentadoria, por expresso impedimento legal já discutido. Dessa 
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forma, o benefício terá o valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito na 

data de sua prisão, não podendo ser inferior a um salário mínimo. 

Sobre os dependentes, existem algumas questões interessantes que 

valem a pena serem explanadas. Primeiramente, a lei previdenciária reconheceu 

como beneficiário tanto o cônjuge como o companheiro, em atendimento ao art. 226, 

§ 3º da CRFB/88, o qual reconheceu a união estável como entidade familiar. 

Ademais, após a CRFB/88, o homem passou a ser reconhecido como 

dependente da segurada cônjuge ou companheira, quando antes era exigida a 

comprovação de sua incapacidade, uma vez que o art. 5º, I determinou que “homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Esse é o posicionamento de 

Ibrahim49: 

 
Apesar da atual lei previdenciária somente ter sido publicada em 1991, 
entendo que desde 05 de outubro de 1988, os homens têm igualdade de 
direitos para fins de pensão por morte, sob pena de negar eficácia ao texto 
constitucional. 

 
A mencionada posição foi consolidada pelo STF no julgamento do RE nº 

607.90750, no qual estabeleceu-se que entendimento contrário constitui ofensa ao 

princípio da isonomia. 

Por último, o reconhecimento da união estável abrangeu as uniões 

homoafetivas. Não poderia ser diferente, uma vez que o STF reconheceu a validade 

de união estável entre pessoas do mesmo sexo no julgamento da ADI 4.27751 e da 

ADPF 13252. Dessa forma, a IN INSS/PRES nº 77 deu reconhecimento como 

dependente ao companheiro do mesmo sexo. Sobre o assunto, expõe Leitão e 

Meirinho53 que “A relação homoafetiva é uma realidade fática e, como tal, gera 

consequências no mundo dos fatos, com repercussões jurídicas. Revelando-se 

                                                           
49 IBRAHIM., p. 520. 
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 607907. Relator: Luiz Fux. Primeira 
Turma. Data do julgamento: 21 de janeiro de 2011. DJe. Brasília, 01 ago. 2011. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625091>. Acesso em: 24 fev. 
2016. 
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277. Relator: Ayres 
Brito. Tribunal Pleno. Data do julgamento: 05 de maio de 2011. DJe. Brasília, 14 out. 2011. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 24 
fev. 2016. 
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. 
Relator: Ayres Brito. Tribunal Pleno. Data do julgamento: 05 de maio de 2011. DJe. Brasília, 14 out. 
2011. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. 
Acesso em: 24 fev. 2016. 
53 LEITÃO; MEIRINHO, p. 248. 
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como relações jurídicas, merecem a tutela do Estado, mesmo na ausência de 

legislação específica”. 

Por fim, importante esclarecer que a dependência econômica deverá ser 

preexistente ao recolhimento do segurado à prisão (art. 166, § 3º do Decreto nº 

3.048/99), de modo que, se esta surgir após o fato gerador do benefício, este não 

será devido. 

 

3.4 Cessação e suspensão do recebimento do benefício 

 

Analisados o conceito, os requisitos legais e os beneficiários do auxílio-

reclusão, necessário é, para finalizar, expor os motivos pelos quais se encerra o 

recebimento do benefício ou porque ele pode ser suspendido. 

Determina o art. 117, § 2º do Decreto nº 3.048/99 que o auxílio-reclusão 

será suspenso em caso de fuga do segurado preso. Avian54 explica a razão de ser 

dessa norma nos seguintes termos: 

 
Presume-se que, não estando mais recolhido à prisão, o segurado possa 
voltar ao trabalho e sustentar a família, ainda que foragido (ao menos em 
tese). Por outro lado, não podemos deixar de mencionar que a suspensão, 
na prática, acabado tendo o efeito principal de desestimular a fuga, 
independentemente da família do foragido estar amparada ou não. 

 
Já Schäffer55 expõe sua opinião contrária à determinação legal, 

afirmando: 

 
[...] cancelar o benefício dos dependentes pela fuga do segurado nada mais 
é do que penalizar a família por um acontecimento pelo qual ela não possui 
controle algum. Em relação a esta matéria, novamente a Lei desrespeita a 
Carta Magna em seu art. 5º, inciso XLV que dispõe que nenhuma pena 
poderá passar da pessoa do condenado. 

 
O benefício poderá ser restabelecido quando o sujeito for recapturado, se 

ainda mantiver a qualidade de segurado, bem como o período que tenha contribuído 

quando foragido é considerado para a sua manutenção (art. 117, § 3º do Decreto nº 

3.048/99). 

                                                           
54 AVIAN, Eduardo. Auxílio-reclusão - características, peculiaridades e aspectos controversos. 
Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 23 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51658&seo=1>. Acesso em: 22 fev. 2016. 
55 SCHÄFFER, Caio César Wollmann. Auxílio-reclusão: uma contribuição ao debate sobre os 
direitos previdenciários. Disponível em: 
<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Previdenciaria/doutprevid42.html>. Acesso em: 25 fev. 2016. 
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Outra hipótese ocorre como no caso já comentado de o segurado optar 

por receber auxílio-doença, uma vez que o art. 2º, § 1º da Lei nº 10.666/03 veda o 

recebimento de ambos os benefícios simultaneamente. Dessa forma, findo o fato 

gerador do auxílio-doença, o auxílio-reclusão pode ser restabelecido. 

Também como já mencionado, para a concessão do benefício, é exigida a 

certidão do efetivo recolhimento à prisão, que deverá ser apresentada pelos 

beneficiários trimestralmente com a finalidade com comprovar a permanência da 

necessidade do benefício. Assim, eis mais um motivo pelo qual o benefício pode ser 

suspenso, na ocorrência da não apresentação do documento exigido a cada três 

meses. 

Finalmente, a última das hipóteses de suspensão consiste no 

acontecimento de o segurado obter livramento condicional ou progressão para o 

regime aberto. Leitão e Meirinho56 explicam que são condições em que “[...] 

desaparece o fato gerador do benefício, já que deixa de existir o recolhimento do 

segurado à prisão, o que viabiliza o seu retorno potencial ao trabalho”. 

A situação mais óbvia para a cessação do auxílio-reclusão consiste na 

soltura do segurado, pois, segundo a redação do art. 117 do Decreto nº 3.048/99, “o 

auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso”. 

As demais circunstâncias de cessação do benefício consistem em perda 

da qualidade de dependente, quais sejam, quando o dependente completar 21 anos 

ou se emancipar, o fim da invalidez do dependente maior de 21 anos ou, ainda, o 

seu óbito. 

Na hipótese de morte do segurado, o auxílio-reclusão é convertido em 

pensão por morte para os dependentes do segurado, conforme determina o art. 118 

do Decreto nº 3.048/99. 

                                                           
56 LEITÃO; MEIRINHO, p. 501. 
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4 O RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO 

DOMICILIAR 

 

Conforme explicitado anteriormente, o art. 116, § 5º do Decreto nº 

3.048/99 exige que o segurado esteja cumprindo pena em regime fechado ou 

semiaberto para que haja a concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes. 

Dessa forma, o benefício não será devido quando o regime for aberto ou quando o 

segurado se encontrar em livramento condicional, por razões já expostas. 

Ocorre que, com superpopulação carcerária brasileira, bem como com a 

ausência de estabelecimentos apropriados, a progressão de pena para o regime 

semiaberto começou a ser concedida sob prisão domiciliar. 

Nesse cenário, começou a surgir, na Defensoria Pública da União no 

Ceará, casos de potenciais beneficiários do auxílio-reclusão que estavam tendo seu 

requerimento negado, apesar de cumprirem os requisitos de segurado, baixa-renda 

e cumprimento de pena no regime semiaberto. Não possuíam, no entanto, a certidão 

de efetivo recolhimento carcerário, pois a prisão era domiciliar e não em 

estabelecimento penal. O segurado não poderia obter a certidão de efetivo 

recolhimento à prisão se de fato não estava recolhido, o que é óbvio. 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emprega o princípio da 

legalidade quando da concessão dos benefícios previdenciários, ou seja, eles 

somente são concedidos caso todos os requisitos exigidos em lei sejam estritamente 

cumpridos. Dessa forma, não havendo a certidão, o requerimento ao auxílio-

reclusão era negado. 

Assim, o presente capítulo será dedicado ao estudo sobre a legalidade da 

concessão do benefício em regime semiaberto domiciliar, quando ausente a certidão 

de efetivo recolhimento à prisão. 

 

4.1 Penas privativas de liberdade 

 

O conceito de pena não é consolidado na doutrina, de forma que cada 

autor traz em suas obras uma definição com aspectos diferentes, não havendo uma 

uniformização. Assim, pode-se dizer que o que há de comum é a conclusão de que 

pena é a sanção aplicada a um indivíduo quando este viola norma inscrita no 
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ordenamento jurídico, praticando um ato ilícito. Quando a norma violada possui 

matéria criminal, houve um ilícito penal e a sanção é aplicada pelo Estado, no 

exercício de seu ius puniendi. 

Carina Lopes57 afirma que a palavra “pena” tem sua origem no latim, 

como poena, cujo significado era castigo. Por sua vez, Cintia Campos da Silva58 

afirma que tem origem grega, de poine, significando vingança. Independentemente 

de sua etimologia, a definição jurídica no português para pena, constante no 

dicionário Michaelis59, é a de “modo de repressão, pelo poder público, à violação da 

ordem social”. 

Voltando-se mais para a vertente do Direito Penal, Guilherme de Souza 

Nucci60 afirma que pena “É a sanção imposta pelo Estado, através da ação penal, ao 

criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção a novos 

crimes”. Fernando Capez61 traz um conceito mais amplo, definindo pena como: 

 
Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução de uma 
sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na 
restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a 
retribuição punitiva ao delinquente, promover a sua readaptação social e 
prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade. 

 
Para fins deste estudo, priorizar-se-ão as penas privativas de liberdade, 

uma vez que, como se pode concluir pelo próprio nome, são nestas em que se 

aplica a pena de prisão, que, segundo Nucci62, “É a privação da liberdade, tolhendo-

se o direito de ir e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere”, 

impedindo, pois, o indivíduo de exercer uma atividade remunerada e que torna 

                                                           
57 LOPES, Carina Deolinda da Silva. O papel da pena diante do sistema prisional e da sociedade 
atual. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 78, jul 2010. Disponível em: < 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7818 
>. Acesso em 09 mar 2016. 
58 SILVA, Cintia Campos da. Teorias justificadoras da pena. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 13 jun. 
2013. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.43881&seo=1>. Acesso 
em: 08 mar. 2016. 
59 Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=pena>. Acesso em 07 mar 2016. 
60 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: Parte geral. Parte especial. 7. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 391. 
61 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: Parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 384-
385. 
62 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. E-book, p. 413. 
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possível a concessão do auxílio-reclusão aos seus dependentes. No conceito de 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar63, prisão é: 

 
[...] o cerceamento da liberdade de locomoção, é o encarceramento. Pode 
advir de decisão condenatória transitada em julgado, que é a chamada 
prisão pena. [...] é possível que se faça necessário o encarceramento do 
indiciado ou do réu, mesmo antes do marco final do processo. [...] Surge 
assim a possibilidade da prisão sem pena. 

 
O art. 5º, XLVI, “a” da CRFB/88 autoriza a privação ou restrição de 

liberdade como uma espécie de pena. Corroborando, o art. 32 do Código Penal 

(CP), elenca três espécies de pena, quais sejam, as privativas de liberdade, as 

restritivas de direito e a de multa. O mesmo diploma legal dispõe que são penas 

privativas de liberdade as de reclusão e de detenção. Bruno Maia64 explica que: 

 
As penas privativas de liberdade configuram o núcleo central de todas as 
principais formas de métodos de punição da sociedade contemporânea, é a 
forma como a sociedade vem costumeiramente buscando que os 
condenados “expiem” seus pecados [...] 

 
Alberto Silva Franco, citado por Rogério Greco65, julga não existir 

diferença entre as espécies de privação da liberdade, afirmando que “[...] as áreas 

de significado dos conceitos de reclusão e de detenção estão praticamente 

superpostas e não evidenciam nenhum critério ontológico de distinção”. 

Cezar Roberto Bitencourt66 considera que existem muitas, principalmente 

nas consequências da pena, observando-se a estrutura da legislação penal, não 

sendo somente uma diferença de terminologia. Nucci67, por sua vez, aponta algumas 

diferenças, mas as considera irrelevantes, afirmando que deveriam ser extintas. 

Apesar dessas considerações, o CP traz no art. 33, caput uma possível 

diferença, dispondo que “A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 

semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo 

necessidade de transferência a regime fechado”. Pela redação do dispositivo legal, é 

                                                           
63 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 7. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2012, p. 545. 
64 MAIA, Bruno Landim. As penas privativas de liberdade: funções e execução. Webartigos: 21 
out. 2007. Disponível em <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13556-13557-1-
PB.pdf>. Acesso em 09 mar. 2016. 
65 SILVA FRANCO, Alberto. Código penal e sua interpretação jurisprudencial. v. 1. t. 1. p. 506 
apud GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 14. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 
2012, p. 481. 
66 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012. E-book. 
67 NUCCI, 2011, p. 402-403. 



38 
 

 

possível concluir ser a pena de reclusão mais onerosa ao indivíduo do que a de 

detenção, reservando-se, pois, aos crimes mais graves, de grande potencial 

ofensivo. É dessa forma que explica Eliane Cardoso68: 

 
As diferenças entre reclusão e detenção, é que os crimes mais graves são 
puníveis com pena de reclusão, reservando a detenção para os delitos de 
menor gravidade. Como consequência, a pena de reclusão pode iniciar seu 
cumprimento no regime fechado, o mais rigoroso de nosso sistema penal, 
que jamais poderá ocorrer com a pena de detenção. 

 
O Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, a Lei das Contravenções Penais, prevê 

ainda, como pena privativa de liberdade, a prisão simples, aplicável apenas nessa 

espécie de delito, para a qual o art. 6º da lei determina os regimes semiaberto ou 

aberto. A diferença entre a prisão simples e a detenção é que aquela não admite em 

nenhuma hipótese o regime fechado, enquanto nesta é possível em caso de 

regressão69. 

Conclui-se que, no ordenamento penal brasileiro, para privação de 

liberdade, tem-se as penas de prisão simples, aplicada para punir as contravenções 

penais, e as de reclusão e detenção, aplicadas para punir os crimes. 

 

4.2 Regime semiaberto 

 

Como comentado no item anterior, o regime semiaberto pode ser aplicado 

tanto na pena de reclusão quanto nas de detenção e de prisão simples. Mateus 

Silva70 define-o como o regime de “rigor intermediário entre o fechado e o aberto”. 

O art. 33, § 1º, “b” do CP determina a execução da pena em regime 

semiaberto em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, os quais “[...] 

são estabelecimentos penais de segurança média, onde pela falta de vigilância e 

muralhas de contensão, pauta-se o legislador em tentar resgatar do condenado o 

                                                           
68 CARDOSO, Eliane Gomes de Bastos. A pena privativa de liberdade e as penas alternativas. In: 
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Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 26 fev. 2015. Disponível em: 
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senso de responsabilidade e autodisciplina”, conforme explica Láhria Pinto71. Alexis 

Brito72 detalha-os da seguinte maneira: 

 
A Colônia Agrícola possuirá área extensa, própria para o plantio e o cultivo 
de vegetais, ou a produção pecuária, mas sempre primando pela formação 
profissional. Contará com outras instalações como oficinas, estábulos, 
viveiros, etc., bem como máquinas e ferramentas agrícolas, de utilização 
regrada e acompanhada por funcionários dotados de capacitação técnica. 
[…] A Colônia Industrial também possuirá dependências aparelhadas de 
acordo com o ramo de atividade, com maquinário moderno e pessoal 
especializado. (Grifos no original) 

 
O regime semiaberto é aplicado ao “condenado não reincidente, cuja 

pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito)”, conforme art. 33, § 2º, 

“b” combinado com os critérios do art. 59, ambos do CP, ou quando há o benefício 

da progressão do regime fechado. 

Nesse regime, é permitido ao condenado trabalhar durante o dia, seja nos 

estabelecimentos do cumprimento da pena determinados em lei ou seja 

externamente (art. 35, §§ 1º e 2º, CP), retornando ao estabelecimento prisional no 

período noturno. Segundo Bitencourt73, “[...] o serviço externo pode ser o penúltimo 

estágio de preparação para o retorno do apenado ao convívio social”. 

Segundo dados da Coordenadoria do Sistema Penal (COSIP)74, no 

Ceará, existe apenas um estabelecimento apropriado para o cumprimento de pena 

em regime semiaberto, qual seja, a Colônia Agrícola do Cariri, que possui 

capacidade para 30 presos e encontrava-se com 10 em dezembro de 2014. 

O Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), foi transformado 

temporariamente em unidade para regime semiaberto e encontrava-se com 357 

presos excedentes em dezembro de 2014, enquanto que a Unidade Prisional 

Desembargador Adalberto de Oliveira Barros Leal (UPDAOBL) e a Unidade Prisional 

Agente Luciano Andrade Lima (UPALAL) são destinadas a presos em vários 

regimes. 
                                                           
71 PINTO, Láhria Sthéfani Mota Moreira. Penas em espécie no ordenamento jurídico brasileiro: 
alternativas para uma reação penal proporcional. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 15 nov. 2010. 
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MONITORAMENTO SEMANAL DO EFETIVO DE PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO 
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A Colônia Agropastoril do Amanari foi desativada em 2011, pois “Com a 

promulgação da Constituição de 1988, não foi mais possível manter aquela Colônia 

nos moldes em que funcionava”75. A Casa do Albergado, destinada aos presos em 

regimes aberto e semiaberto, e o IPPOO I, que abrigava presos do regime 

semiaberto, também foram desativados. 

 

4.3 Prisão domiciliar 

 

A prisão domiciliar consta no ordenamento penal brasileiro em duas 

situações: como prisão cautelar, sendo espécie da prisão preventiva, tratada no art. 

318 do Código de Processo Penal (CPP); e como prisão-albergue domiciliar, para 

fins de cumprimento de pena em regime aberto, disposta no art. 117 da Lei nº 

7.210/84, a Lei de Execução Penal (LEP). Sua definição é trazida pelo art. 317 do 

CPP, o qual expõe que “[...] consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em 

sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. 

Nessa modalidade de prisão, é permitido ao preso permanecer, em vez 

de um estabelecimento penal, em sua residência, de modo que a restrição consiste 

em não poder se ausentar dela. Renato Brasileiro76 explica sua razão de ser como 

prisão cautelar da seguinte forma: 

 
Levando em consideração certas situações especiais, de natureza 
humanitária, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar visa 
tornar menos desumana a segregação cautelar, permitindo que, ao invés de 
ser recolhido ao cárcere, ao agente seja a imposta a obrigação de 
permanecer em sua residência. 

 
Esse é, inclusive, o modo como o STF apelida essa modalidade de prisão 

em suas decisões: 

 
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR 
HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária 
ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento 
médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em 
unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações 
médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a 
possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a 

                                                           
75 Disponível em: <http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/gestao-penintenciaria/39-gestao-
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inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 
(Supremo Tribunal Federal. EP 1 PrisDom-AgR, Relator(a):  Min. Roberto 
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) 

 
Em ambas as hipóteses legais, os artigos de lei que as dispõem preveem 

certos requisitos que devem ser cumpridos pelo apenado para que seja deferida a 

prisão domiciliar. Greco77 afirma que as hipóteses de concessão da prisão-albergue 

domiciliar do art. 177 da LEP tem sido consideradas taxativas pela doutrina e 

jurisprudência. Por outro lado, sobre as hipóteses do art. 318 do CPP, pontuam 

Távora e Alencar78: 

 
Pensamos que o rol de hipóteses para a decretação da substituição da 
preventiva pela prisão domiciliar é meramente exemplificativo, visando o 
legislador, com este elenco, evidenciar que o cumprimento da prisão 
preventiva em domicílio é permitido para casos excepcionais, mediante 
ordem judicial. O juiz poderá assim determinar a prisão domiciliar em outras 
situações análogas toda vez que se revelar mais adequada (art. 282, CPP), 
a partir dos casos do art. 318, que servirão de vetores interpretativos, 
sempre por decisão fundamentada (RT. 93, IX, CF). 

 
A realidade penitenciária brasileira, porém, encontra-se bem distante das 

determinações normativas, de modo que os estabelecimentos para cumprimento de 

pena em regimes semiaberto e aberto quase não existem, e os que existem 

encontram-se lotados. Segundo informações divulgadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça79 (CNJ), o Brasil possui 1.424 unidades prisionais, sendo 95 deles 

destinados ao regime semiaberto e 23 ao aberto. Das 260 penitenciárias que 

deveriam recolher somente presos do regime fechado, apenas 52 o fazem, dados 

que demonstram que há presos em regime semiaberto e aberto cumprindo suas 

penas em estabelecimentos impróprios para o regime que lhes foi determinado. 

Dessa forma, poucos são os condenados ou progressos aos regimes 

semiaberto e aberto que cumprem sua pena nos estabelecimentos apropriados, 

havendo a grande maioria que o faz em penitenciárias comuns, reservadas aos 

presos em regime fechado, em flagrante violação ao direito reconhecido a um 

regime mais benéfico. Sobre o assunto, explica Greco80: 

                                                           
77 GRECO, p. 513. 
78 TÁVORA; ALENCAR, p. 607. 
79 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Conheça os diferentes tipos de estabelecimentos 
penais. Brasília, 20 jul. 2015. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79914-conheca-os-
diferentes-tipos-de-estabelecimentos-penais>. Acesso em: 29 mar. 2016. 
80 GRECO, p. 488. 
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[...] o condenado tem direito subjetivo em cumprir a sua pena sob o regime 
que lhe foi concedido, de acordo com a sua aptidão pessoal, na sentença 
condenatória. 
Da mesma forma, não pode o condenado cumprir sua pena em regime mais 
rigoroso, por desídia do Estado [...]  

 
Na visão de Irving Nagima e Valdemir Pontes81, somente é admissível 

que o condenado cumpra a pena em estabelecimento diverso do apropriado caso o 

local assuma características próprias do regime determinado e torne possível o 

exercício dos direitos e deveres inerentes a ele. No entanto, os mesmos autores 

reconhecem a inexistência de tal estabelecimento. 

Tendo em vista as situações descritas, começaram a surgir na 

jurisprudência brasileira decisões as quais dispunham que o condenado beneficiado 

com progressão para o regime aberto não poderia permanecer em regime mais 

gravoso aguardando disponibilidade de vaga na casa de albergado, devendo ser-lhe 

concedido o benefício da prisão domiciliar. Na opinião de Nucci82, ocorreu a 

vulgarização da prisão-albergue domiciliar: 

 
Esta somente seria possível às pessoas enumeradas no art. 117 da Lei de 
Execução Penal (situações similares ao art. 318 do CPP), mas foi estendida 
a todos os condenados ao regime aberto, onde não houvesse Casa do 
Albergado. Exterminou-se o regime aberto em determinados lugares, por 
falta de fiscalização. 

 
Por sua vez, expõe Capez83: 

 
[...] a alegação de falta de instituição para cumprimento da pena no regime 
semiaberto não autoriza ao magistrado a oportunidade de conceder regime 
aberto ou prisão-albergue domiciliar ao sentenciado que se encontra 
cumprindo pena em regime fechado. [...] Porém, o STJ já vem admitindo 
decisões em sentido contrário, entendendo ser problema atribuível ao 
Estado, não podendo o condenado responder pela ineficiência do Poder 
Público. 

 
A despeito das opiniões contrárias, o mesmo entendimento começou a 

ser aplicado também aos casos de progressão para o regime semiaberto: 

 
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME SEMIABERTO. Incumbe ao Estado 
aparelhar-se visando à observância irrestrita das decisões judiciais. Se não 
houver sistema capaz de implicar o cumprimento da pena em regime 

                                                           
81 NAGIMA, Irving Marc Shikasho; PONTES, Valdemir Anselmo. Ausência de vagas no regime 
semiaberto. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2977, 26 ago. 2011. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/19855>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
82 NUCCI, 2014. 
83 CAPEZ, p. 405. 
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semiaberto, dá-se a transformação em aberto e, inexistente a casa do 
albergado, a prisão domiciliar. 
(STF, HC 96169, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 25/08/2009, DJe-191 DIVULG 08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 
EMENT VOL-02377-02 PP-00331) 

 
Nessa mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ): 

 
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE 
VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
[...] 
2. É assente nesta Corte o entendimento que, em caso de falta de vagas 
em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime 
semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o 
cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de 
albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime 
apropriado. 
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta 
de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento 
eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao 
regime semiaberto. 
(STJ, HC 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) 

 
Ambas as cortes superiores firmaram decisões nesse sentido 

fundamentadas no fato de que o cumprimento de pena em regime mais gravoso do 

que o determinado constitui constrangimento ilegal e viola direito subjetivo do 

apenado exclusivamente pela inércia estatal. Por sua vez, Fábio Araújo84 expõe: 

 
Ora, sendo certo que o respeito ao regime mais flexível previsto constitui 
direito do condenado e que ao Estado cabe o ônus de ofertar-lhe as 
condições necessárias ao seu cumprimento, chegamos a uma óbvia 
conclusão: O custodiado não pode ser compelido a cumprir pena em regime 
mais severo em virtude da inércia do Estado. 

 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, é como relata Adel El Tasse85: 

 
O entendimento consolidado há muitos anos pelas Cortes Superiores já é 
no sentido de que a inexistência de casa do albergado, para cumprimento 

                                                           
84 ARAÚJO, Fábio Roque da Silva. Omissão estatal e prisão domiciliar. Revista Jus Navigandi, 
Teresina, ano 12, n. 1416, 18 maio 2007. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/9902>. Acesso 
em: 13 mar. 2016. 
85 TASSE, Adel El. Prisão domiciliar: A tendência de seu emprego estratégico na redução da 
superpopulação carcerária. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2932, 12 jul. 2011. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/19531>. Acesso em: 13 mar. 2016. 
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do regime aberto, não pode ser estabelecida em sentido prejudicial ao 
condenado, que não é o responsável por prover vagas no sistema punitivo 
estatal, porém, na atualidade, consolida-se a posição de que igual raciocínio 
deve ser empregado para a pena em regime semiaberto. 
[...] a existência de vaga no regime específico a que se acha inserido o 
condenado é condição necessária para o encarceramento e sua 
inexistência não deve impor nem o cumprimento em regime mais severo, 
nem a espera interminável de vaga para eventualmente iniciar o 
cumprimento da pena, mas a execução em regime de prisão domiciliar. 

 
A realidade brasileira, aliada com a tecnologia, está sendo ainda mais 

modificada ao passo que a prisão domiciliar determinada pela ausência de vaga em 

estabelecimento apropriado ao regime determinado está sendo aplicada juntamente 

com a tornozeleira eletrônica. 

A Lei nº 12.258/10 alterou o CP e a LEP para permitir a utilização de 

monitoramento eletrônico dos apenados em caso de saída temporária de presos do 

regime semiaberto e de prisão domiciliar. Não demorou para que a autorização legal 

fosse estendida aos apenados que se encontram em prisão domiciliar por falta de 

vaga: 

 
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. 
NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE 
VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
[...] 
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para 
assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta 
de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento 
eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao 
regime semiaberto. 
(STJ, HC 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) 

 
A medida é, inclusive, adotada no Ceará, devido à falta de 

estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto no 

estado e a superlotação do IPPOO II86. 

Resta, pois, demonstrado que foi aceito na jurisprudência brasileira e que 

já vem sendo aplicado o cumprimento de pena em regime semiaberto domiciliar, 

fundado na insuficiência ou, dependendo da localidade, inexistência de colônias 

                                                           
86 O POVO. Até o fim do ano, Ceará terá 1,3 mil presos com tornozeleiras. 30 jun. 2015. 
Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/06/30/noticiasjornalcotidiano,3462207/ate-o-fim-
do-ano-ceara-tera-1-3-mil-presos-com-tornozeleiras.shtml>. Acesso em: 06 abr. 2016. 
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agrícolas, industriais ou estabelecimento similares ou, ainda, na ausência de vagas 

nas poucas existentes. 

 

4.4 Cabimento da concessão do auxílio-reclusão em regime semiaberto 

domiciliar 

 

A realidade do sistema penitenciário brasileiro tem influenciado na 

concessão do auxílio-reclusão. A permissão de se cumprir o regime semiaberto em 

prisão domiciliar decorrente da falta de estabelecimentos adequados ou de vagas 

neles tem gerado o problema da ausência da certidão de efetivo recolhimento do 

segurado à prisão, documento exigido pelo art. 80, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91 e pelo art. 116, § 2º do Decreto nº 3.048/99 e sem o qual o INSS não 

concede o benefício. 

Nessa perspectiva, alguns casos surgiram na Defensoria Pública da 

União no Ceará relativos a possíveis beneficiários que encontravam-se 

desamparados em virtude da ausência do documento, o que veio a inspirar a 

elaboração do presente trabalho. Deparando-se com essa situação, surge o 

questionamento: os dependentes do segurado baixa renda que cumpre pena em 

prisão domiciliar fazem jus ao benefício de auxílio-reclusão? 

A resposta dessa pergunta, porém, ainda não é exata no Direito brasileiro. 

Primeiramente, porque não há disposição normativa sobre o assunto que oriente o 

administrador previdenciário sobre como agir, justificável pelo fato de o legislador 

não ter como prever todas as possíveis situações que o Direito necessitaria abarcar. 

Outro motivo é o de que o auxílio-reclusão é um benefício excepcional no 

universo de presidiários, afinal é restrito o número de presos possuidores da 

qualidade de segurado, ademais concomitantemente com os demais requisitos 

exigidos para a concessão do benefício. Complementarmente, não são muitos 

presos que cumprem pena em regime semiaberto domiciliar. Somando-se um fato 

ao outro, é de se esperar que não existam muitos casos de segurados baixa renda 

em prisão domiciliar. 
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Segundo o CNJ87, a população carcerária brasileira em junho de 2014 era 

de 711.463 presos, dos quais 147.937 estavam em prisão domiciliar, sendo 503.526 

presos de fato encarcerados em penitenciárias. Enquanto isso, o Boletim Estatístico 

da Previdência Social88 (BEPS) revela a emissão de 43.582 auxílios-reclusão no 

mesmo período, o que indica que 8,7% da população das penitenciárias recebem o 

benefício, e representando 0,14% do total de benefícios emitidos. O BEPS de 

fevereiro de 201689 mostra que foram emitidos 42.358 auxílios-reclusão, 

representando 0,13% do total de benefícios emitidos no mesmo período. 

Assim, restritas são também as situações de potenciais beneficiários que 

chegaram ao Judiciário questionando seu direito. A jurisprudência sobre o assunto 

ainda é escassa, existindo apenas algumas decisões em poucos tribunais. Os 

Tribunais Superiores, até a presente data, não tiveram ainda a oportunidade de se 

manifestaram sobre esse assunto. Longe está, pois, de ser a questão sobre o 

recebimento do auxílio-reclusão em regime semiaberto domiciliar pacificada. Nesse 

diapasão, vejam-se algumas decisões colhidas antes de adentrar aos fundamentos 

da questão a ser resolvida. 

A decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) em agravo 

legal em agravo de instrumento nº 0020492-71.2012.4.03.0000/SP, que recorreu da 

decisão monocrática do relator, confirmou a negativa da concessão de auxílio 

reclusão quando a prisão é domiciliar, repetindo os argumentos do relator: 

 
[...] Contudo, não há prova da manutenção da segurada em 
estabelecimento carcerário. Pelo contrário, o documento de f. 33, Certidão 
de Objeto e Pé, informa que a prisão preventiva da segurada foi substituída 
pela domiciliar em 30/3/2012. Portanto, na data da propositura da ação em 
11/6/2012 (f. 10) já se encontrava em prisão domiciliar. 
Dispõe o § 1º do artigo 80 da Lei Previdenciária que "o requerimento do 
auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à 
prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação 
de declaração de permanência na condição de presidiário". 

                                                           
87 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ divulga dados sobre nova população carcerária 
brasileira. 05 jun. 2014. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-
sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira>. Acesso em: 06 abr. 2016. 
88 Ministério do Trabalho e Previdência Social. Boletim Estatístico da Previdência Social. Vol. 19, 
nº 06, jun./2014. Disponível em: <http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-
previdencia/previdencia-social-e-inss/boletim-estatistico-da-previdencia-social-beps>. Acesso em: 06 
abr. 2016. 
89 Ministério do Trabalho e Previdência Social. Boletim estatístico da Previdência Social. Vol. 21, 
nº 02, fev./2016. Disponível em: <http://www.mtps.gov.br/dados-abertos/dados-da-
previdencia/previdencia-social-e-inss/boletim-estatistico-da-previdencia-social-beps>. Acesso em: 06 
abr. 2016. 
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O Decreto n. 3.048/1999 regulando a matéria estabeleceu em seu § 5º 
(incluído pelo Decreto n. 4.729/2003) do artigo 116, que: "O auxílio-reclusão 
é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à 
prisão sob regime fechado ou semiaberto." 
[...] 
Assim, a comprovação do efetivo recolhimento à prisão e a declaração de 
sua permanência na condição de presidiário é requisito essencial à 
concessão do auxílio-reclusão. 
[...] 
Assim, estão ausentes os requisitos legais que justificariam a manutenção 
da tutela deferida em Primeira Instância, devendo ser reformada a decisão. 
(TRF-3 - AI: 20492 SP 0020492-71.2012.4.03.0000, Relator: JUIZ 
CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2013, 
NONA TURMA) 

 
Portanto, a decisão acima limitou-se a reiterar as negativas do INSS, 

inclusive sob o mesmo argumento, qual seja, a ausência da certidão de efetivo 

recolhimento à prisão, afirmando a essencialidade do documento. 

Em sentido contrário, há a ementa da apelação cível nº 0010666-

04.2011.404.9999/RS, julgada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), 

com o seguinte fundamento em relação à prisão domiciliar por falta de vagas no 

estabelecimento penal apropriado: 

 
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. RENDA DO 
SEGURADO RECLUSO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. BENEFÍCIO 
DEVIDO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO.  
[...] 
4. In casu, o benefício de auxílio-reclusão é devido a contar da data do 
efetivo recolhimento do segurado à prisão (03-01-2006), uma vez que não 
corre a prescrição contra a autora, que é menor absolutamente incapaz, 
devendo ser descontados os valores já pagos por força da antecipação de 
tutela. De outra parte, como o auxílio-reclusão não é devido no período em 
que o segurado exerceu atividade laboral externa remunerada autorizada 
judicialmente (de 04-09-2006 a 05-10-2006 e de 21-12-2007 a 22-06-2011), 
consoante atestados das fls. 69 e 151, deverá o INSS proceder à devida 
compensação das verbas recebidas em tal período, por força de 
antecipação de tutela, com o crédito que a autora tem a receber. 5. A 
imposição de prisão domiciliar à falta de estabelecimento penal 
adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto não tem o 
condão de descaracterizar a condição de recluso do condenado, 
porquanto de prisão e de cumprimento de pena igualmente se trata 
(CPP, art. 317). O que importa, para autorizar a cessação do auxílio-
reclusão, não é o regime de cumprimento da pena a que está 
submetido o segurado, mas sim o exercício de atividade remunerada. 
Precedentes desta Tribunal. 6. Determinado o cumprimento imediato do 
acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, 
nos termos do art. 461 do CPC. 
(TRF-4 - AC: 106660420114049999 RS 0010666-04.2011.404.9999, 
Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 21/08/2013, SEXTA 
TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/08/2013) (Grifou-se) 
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Os precedentes citados pelo relator acima referidos afirmam que o 

auxílio-reclusão deve ser pago até que o preso tenha condições de trabalhar de 

forma remunerada fora do estabelecimento prisional90. Em um deles, o relator cita a 

decisão de primeiro grau, a qual afirma ter o INSS cessado o benefício por 

considerar a prisão domiciliar semelhante ao regime aberto, não devendo tal 

argumento prosperar, pois o preso deve cumprir todas as exigências do regime em 

que se encontra, sob pena de regressão91. 

Vê-se, portanto, que as decisões sobre o assunto não se aventuram a 

aprofundar a análise do porquê o benefício seria ou não devido, com perspectiva na 

finalidade do auxílio-reclusão, dos direitos fundamentais e dos aspectos do regime 

semiaberto, justamente o que este trabalho propõe. 

Conforme analisado anteriormente, o auxílio-reclusão é um benefício 

previdenciário criado para cobrir o risco social da ausência do provedor financeiro de 

um núcleo familiar em decorrência de sua prisão, a qual gerou o desamparo de seus 

dependentes ante sua impossibilidade de exercer atividade remunerada. A finalidade 

dele é, portanto, a proteção à família, possibilitando o sustento econômico dos 

dependentes do segurado para prover-lhes o mínimo de dignidade e justiça social, 

compensando-se a ausência do responsável pela renda familiar. 

É por esse motivo que o benefício não é devido quando o segurado 

recebe remuneração da empresa, auxílio-doença ou aposentadoria, pois sua família 

não estaria economicamente desamparada, ou ainda quando encontra-se em 

regime aberto ou livramento condicional, pois “[...] desaparece o fato gerador do 

benefício, já que deixa de existir o recolhimento do segurado à prisão, o que viabiliza 

o seu retorno potencial ao trabalho”, como explica Leitão e Meirinho92.  O mesmo 

raciocínio é empregado caso o segurado tenha fugido da prisão, motivo pelo qual o 

pagamento é suspenso, pois, ao menos em tese, ele teria condições de exercer 

atividade remunerada e, portanto, prover o sustento de sua família. 

                                                           
90 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2008.70.99.002427-2/PR. 
Relator: Juiz Fernando Quadros da Silva. Diário Eletrônico, 18 nov. 2008. Disponível em: 
<http://www2.trf4.gov.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=253
0658&hash=d40cac28cb2fbd313724dff610ca723b>. Acesso em: 17 mar. 2016. 
91 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação/reexame Necessário nº 0013879-
81.2012.404.9999/RS. Relator: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira. Diário Eletrônico, 12 
nov. 2012. Disponível em: 
<http://www2.trf4.gov.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&documento=538
9434&hash=35e30eb813fd8b3e1222f83381ff6917>. Acesso em: 17 mar. 2016. 
92 LEITÃO; MEIRINHO, p. 501. 
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Dessa forma, o regime semiaberto gera a concessão do benefício, pois o 

segurado preso ainda encontra-se impedido de trabalhar e prover o sustento de sua 

família, como explicado por Dantas e Rodrigues93: 

 
As regras de cumprimento da pena no regime semiaberto retratam uma 
situação em que o auxílio-reclusão será devido, pois inviabilizam o exercício 
regular de uma profissão, por parte do segurado, com o devido vínculo 
empregatício. Isso se dá porque o trabalho do preso não é exercido com a 
finalidade de garantir a própria subsistência, eis que essa é garantida pelo 
Estado. O trabalho exercido pelo preso tem um aspecto de ressocialização 
predominante, com vistas ao retorno do indivíduo à sociedade. 
[...] o aspecto de ressocialização prevalece sobre a necessidade de obter 
remuneração. 

 
Sobre o regime semiaberto ser cumprido em prisão domiciliar por conta 

da falta de vaga ou da ausência de estabelecimento apropriado, Bitencourt94 tem a 

mesma opinião utilizada na jurisprudência, a de que “[...] a natureza do regime não 

transmuda para outro menos grave, pela ausência de vaga no regime legal a que 

tinha direito [...]”. 

Não é diferente a opinião de Ângela Rizzi95, que afirma que “[...] o fato de 

o cumprimento da pena se dar em prisão domiciliar não transmuda o regime de 

cumprimento para aberto, tampouco significa livramento condicional”. 

Seguindo-se apenas essa linha de raciocínio, o auxílio-reclusão 

continuaria sendo devido em cumprimento do regime semiaberto por meio de prisão 

domiciliar, pois o regime continuaria sendo semiaberto, conforme a exigência da lei. 

Segundo a autora: 

 
[...] quando o segurado estiver em cumprimento de pena em prisão 
domiciliar deve ser analisado a qual regime prisional ele se encontra 
vinculado, para definir se seus dependentes possuem ou não direito ao 
benefício de auxílio-reclusão. 
[...] a circunstância de o apenado estar cumprindo sua sanção em prisão 
domiciliar não afasta, de plano, o direito de seus dependentes receberem o 

benefício de auxílio-reclusão.96 

 

                                                           
93 DANTAS, Emanuel de Araújo; RODRIGUES, Eva Batista de Oliveira. Auxílio-reclusão: uma 
abordagem conceitual. Informe de Previdência Social, Brasília, v. 21, n. 6, p. 3, jun. 2009. 
Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_091124-161649-231.pdf>. Acesso 
em: 23 fev. 2016. 
94 BITENCOURT, p. 1357. 
95 RIZZI, Ângela Onzi. Auxílio-Reclusão em caso de Prisão Domiciliar. Conteúdo Jurídico, Brasília-
DF: 26 dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.51813&seo=1>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
96 RIZZI, 2014. 
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Do mesmo modo, os doutrinadores, ao tratarem da prisão que gera 

concessão ao auxílio-reclusão, não fazem nenhuma ressalva quanto à prisão 

domiciliar, havendo apenas algumas discordâncias quanto à prisão civil do 

inadimplente voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. A título de 

exemplificação, manifesta-se Ibrahim97 da seguinte maneira: 

 
Qualquer decisão judicial que determine a prisão do segurado, ainda que 
temporária, dará direito ao benefício. Somente restaria excluída do evento 
determinante deste benefício a prisão civil do inadimplente voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia (art 5º, LXVII, CRFB/88), pois esta 
previsão não se traduz em sanção penal, mas mero meio de coerção para o 
pagamento dos valores devidos. 

 
Enquanto isso, Raupp98 afirma que a prisão deve ser “[...] entendida de 

forma ampla, como qualquer restrição à liberdade imposta pelo Estado. Pode ser de 

natureza penal, civil ou administrativa, cautelar ou definitiva”. 

Ademais, a prisão cautelar encontra-se nesse rol de hipóteses que 

permitem a concessão do auxílio-reclusão: 

 
[...] a atual Instrução Normativa do INSS dispõe que os dependentes do 
segurado detido em prisão provisória terão direito ao benefício desde que 
comprovem o efetivo recolhimento do segurado por meio de documento 
expedido pela autoridade responsável99. 

 
Mesmo os autores fazendo referência à certidão de efetivo recolhimento à 

prisão, considerando-se que a prisão domiciliar é espécie de prisão cautelar nos 

termos do art. 318 do CPP, nada impediria, portanto, que o benefício fosse 

concedido. 

Há uma circunstância, entretanto, que deve ser observada no tocante ao 

regime semiaberto: o fato de ser permitido o trabalho externo do preso, conforme art. 

35, § 2º do CP. No entendimento de Bitencourt100, é possível inclusive o trabalho na 

iniciativa privada. Sobre a concessão do benefício nesse cenário, afirma Ibrahim101: 

 
No regime semiaberto, mesmo que o segurado venha a exercer atividade 
remunerada, permanecerá o pagamento do auxílio-reclusão a seus 

                                                           
97 IBRAHIM, p. 662. 
98 RAUPP, Daniel. AUXÍLIO-RECLUSÃO: inconstitucionalidade do requisito baixa renda. Revista 
CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 46, p.62-70, jul./set. 2009. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1090/1278>. Acesso em: 19 mar. 2016. 
99 LEITÃO; MEIRINHO, p. 498. 
100 BITENCOURT, p. 1344. 
101 IBRAHIM, p. 663. 
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dependentes. Do contrário, não haveria estímulo ao preso na sua 
reabilitação para o convívio em sociedade. 

 
Tendo em vista haver tal permissão quando a prisão há de ser cumprida 

em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, não existiria impedimento 

para que a conceda também em prisão domiciliar, circunstância na qual é ainda 

mais facilitado o deslocamento do preso de sua residência até o local de trabalho, 

bastando haver autorização judicial. Quanto a esse ponto, a questão relevante para 

fins de auxílio-reclusão é se o preso em regime semiaberto domiciliar que exerça 

atividade externa tem configurado o vínculo empregatício e recebe remuneração, 

pois, segundo Raupp102: 

 
[...] no regime aberto, a regra é o trabalho externo do preso, permanecendo 
recolhido somente no período noturno e nos dias de folga. Desse modo, 
sendo-lhe permitido o trabalho remunerado, até mesmo como forma de 
ressocialização, inexiste o risco social a ser coberto pelo benefício 

 
Dessa forma, se o preso em regime semiaberto domiciliar exerce 

atividade externa com vínculo de emprego e recebe remuneração por ela, ter-se-ia a 

mesma hipótese de exercer atividade remunerada no regime aberto e, ainda, de 

estar recebendo remuneração de empresa, auxílio-doença ou aposentadoria, 

impeditivos legais ao recebimento do auxílio-reclusão pelo fato de sua família não se 

encontrar financeiramente desamparada, tendo em vista que há a obtenção de 

algum tipo de renda. 

Ademais, havendo o vínculo empregatício, o preso volta a ser segurado 

obrigatório da Previdência, não se enquadrando na hipótese legal em que o 

contribuinte individual ou facultativo não faz seus dependentes perderem o direito ao 

recebimento do auxílio-reclusão. 

Deve-se considerar, no entanto, que dificilmente um segurado preso 

mantém seu vínculo empregatício anterior ao cárcere e permanece recebendo 

remuneração da empresa enquanto apenado, de modo a impedir o recebimento do 

auxílio-reclusão. Há menos chances ainda de o empregador esperar o lapso de 

tempo para a progressão ao regime semiaberto e aguardar uma eventual 

determinação do cumprimento do regime em prisão domiciliar para haver a 

                                                           
102 RAUPP, Daniel. AUXÍLIO-RECLUSÃO: inconstitucionalidade do requisito baixa renda. Revista 
CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 46, p.62-70, jul./set. 2009. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1090/1278>. Acesso em: 19 mar. 2016. 
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possibilidade de o empregado retornar ao trabalho, sendo mais comum o fim do 

vínculo e, portanto, o desemparo da família do preso. 

De forma semelhante, devido à realidade carcerária brasileira de não 

viabilizar a reabilitação social de seus presos, dificilmente um custodiado que esteja 

cumprindo sua pena em regime semiaberto domiciliar tem a oportunidade de voltar 

ao mercado de trabalho, porquanto permanece estigmatizado devido aos 

antecedentes criminais, de forma que, por mais que esteja tentando se ressocializar 

por meio do labor, sofre o preconceito por estar ainda lidando com as consequências 

de seu ato delitivo. 

Em ambas as hipóteses acima, permanece a impossibilidade de exercer 

atividade remunerada, o desamparo financeiro à família e, portanto, o direito da 

percepção do benefício pelos dependentes do segurado preso em regime 

semiaberto domiciliar enquanto tais situações perdurarem. Os dependentes do 

segurado não podem permanecer em situação de vulnerabilidade por conta da 

exigência do INSS do cumprimento de aspectos meramente formais, como o é a 

apresentação da certidão de efetivo recolhimento à prisão, em flagrante violação de 

seus direitos fundamentais. Não se pode olvidar, ainda, que o segurado preso 

prestou suas contribuições à Previdência Social e, assim, tem o direito de ter seu 

retorno por meio da concessão do benefício aos seus dependentes como teria a 

qualquer outro benefício. 

Observando-se, pois, a finalidade do auxílio-reclusão, encontrando-se o 

segurado em cumprimento de pena em regime semiaberto domiciliar, para fins de 

recebimento ou não do benefício, deverá ser averiguado se há o exercício de vínculo 

empregatício remunerado. 

Uma vez configurado, não existe justificativa para a concessão ou 

manutenção do benefício, encontrando-se sua família na situação anterior à sua 

prisão, ou seja, estando presente a remuneração do provedor financeiro do núcleo 

familiar. Na ausência de remuneração, no entanto, faz-se necessário o recebimento 

do auxílio pelos dependentes do segurado, pois é como se o preso estivesse no 

regime semiaberto comum, o qual, pela lei previdenciária, dá direito ao benefício 

devido ao desamparo em que se encontra sua família, não devendo a exigência 

legal da apresentação da certidão de efetivo recolhimento à prisão ser impeditivo da 

concretização dos direitos fundamentais dos beneficiários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecido popularmente como “bolsa-bandido”, o auxílio-reclusão é alvo 

de críticas e preconceitos de diversos cidadãos por conta do desconhecimento sobre 

ele. Devidamente normatizado pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei 

nº 8.213/91 e pelo Decreto nº 3.048/99, o auxílio-reclusão consiste em um benefício 

previdenciário – e não assistencial – ao qual somente têm direito aqueles que 

possuem a qualidade de segurado, ou seja, que tenham contribuído para a 

Previdência Social ou estejam no período de graça, pois esta é regida pela princípio 

do caráter contributivo, não se configurando em um favor do Estado ao preso. 

A finalidade do benefício é amparar os familiares do segurado que teve 

sua liberdade restringida e, portanto, ficou impedido de exercer atividade 

remunerada e prover-lhes o sustento. Por isso, os beneficiários do auxílio-reclusão, 

como na pensão por morte, são seus dependentes financeiros. Assim, a prisão do 

segurado foi eleita pelo legislador como um dos riscos sociais a ser coberto pela 

Previdência. 

O auxílio-reclusão possui uma finalidade social, objetivando concretizar 

direitos de seus beneficiários. Dessa forma, na classificação dos direitos 

fundamentais, ele está inserido na segunda dimensão, a dos direitos sociais. 

Baseado nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material, da 

solidariedade, da proteção à família e da intranscendência da pena, constitui uma 

prestação positiva do Estado – na realidade, contraprestação às contribuições 

previdenciárias do segurado – que visa proteger a família por meio da garantia do 

sustento digno dos dependentes do segurado, minimizando os efeitos negativos da 

prisão do provedor financeiro da família. Assim, objetiva diminuir as desigualdades 

sociais proporcionando a distribuição de renda. Por isso, o benefício deve ser 

considerado cláusula pétrea e eventual extinção configuraria ofensa ao art. 60, § 4º 

da CRFB/88. 

Não sendo exigida carência, para obter sua concessão, é necessário que, 

além da qualidade de segurado, haja o cumprimento de certos requisitos exigidos 

pela Lei nº 8.213/99 e pelo Decreto nº 3.048/99, quais sejam, o recolhimento do 

segurado à prisão, a dependência econômica preexistente à prisão e o não 

recebimento de remuneração da empresa, auxílio-doença ou aposentadoria. 
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Ademais, deve ser cumprida a baixa renda, limite pecuniário auferido a partir da 

renda do segurado, por meio de seu último salário-de-contribuição, como pacificado 

pelo STF, cujo valor limite é definido anualmente por portaria interministerial. 

A fuga do segurado implica, portanto, a suspensão do recebimento do 

auxílio-reclusão, podendo ser restabelecido em caso de captura, se ele ainda 

mantiver a qualidade de segurado. Da mesma forma, a sua soltura implica em 

cessação do benefício. 

O recolhimento à prisão deverá se dar nos regimes fechado ou 

semiaberto, que necessita ser comprovado por meio da certidão de efetivo 

recolhimento à prisão, apresentada trimestralmente sob pena de suspensão do 

benefício. A prisão nos mencionados regimes se dá com as penas de reclusão, 

detenção e de prisão simples. O regime aberto foi excluído da hipótese legal por 

permitir que o preso exerça atividade externa remunerada e, dessa forma, 

proporcione o sustento de sua família, assim como o livramento condicional. 

O sistema carcerário brasileiro, porém, não é ideal e enfrenta diversos 

problemas com a superlotação e a precariedade ou inexistência de seus 

estabelecimentos prisionais. Por conta disso, o STJ e o STF, apesar de não constar 

no ordenamento previsão legal nesse sentido, autorizam que a progressão para o 

regime semiaberto ocorra por meio de prisão domiciliar, por vezes com a utilização 

de tornozeleira eletrônica, pelo fato de não existir colônias agrícolas, industriais ou 

estabelecimentos similares suficientes ou não haver vagas nos que existem. 

Entende-se que a progressão é direito subjetivo do condenado, não podendo ele 

cumprir a pena em regime mais grave do que aquele que lhe foi reconhecido por 

conta da omissão estatal, fato alheio a ele, configurando constrangimento ilegal. 

Dessa forma, os dependentes do segurado preso não têm como obter a 

certidão de efetivo recolhimento carcerário quando ele se encontra em prisão 

domiciliar, de modo que o INSS tem negado o auxílio-reclusão nessas hipóteses. 

Não havendo disposição legal nem jurisprudência pacífica sobre o assunto, a 

questão central é se os dependentes teriam direito ao recebimento do benefício 

nessa hipótese. 

A natureza do regime semiaberto não se modifica pelo fato de a prisão 

ser cumprida em domicílio, pois mantêm-se todas as obrigações inerentes ao regime 

sob pena de regressão. Por outro lado, não existe nenhuma ressalva na lei ou na 
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doutrina sobre o recebimento do auxílio-reclusão em prisão domiciliar, mas apenas 

na prisão civil e, ainda assim, havendo divergências. Ademais, sendo a prisão 

domiciliar tratada no Direito brasileiro como uma espécie de prisão cautelar e esta 

permitir a concessão do auxílio-reclusão, o benefício seria devido. 

O Código Penal, no entanto, permite o trabalho externo do preso no 

regime semiaberto por meio de autorização judicial, devendo-se manter a benesse 

quando a prisão for domiciliar, devido às facilidades do deslocamento do apenado. O 

que importa para averiguar o direito ao auxílio-reclusão nessa hipótese é a 

existência ou não de remuneração juntamente com a configuração do vínculo 

empregatício, o que de fato impede o recebimento do benefício. 

Caso sejam verificados, não há razões que sustentem o seu recebimento, 

uma vez que configuram-se as mesmas hipóteses de receber remuneração de 

empresa, auxílio-doença ou aposentadoria, impeditivos do auxílio-reclusão por não 

se encontrar a família do preso em situação de desamparo financeiro. 

Apesar disso, dificilmente um apenado permanece recebendo a 

remuneração de empresa e é possibilitado de retornar ao emprego, bem como tem a 

possibilidade de reinserção no mercado de trabalho enquanto ainda está cumprindo 

pena em regime semiaberto domiciliar por sofrer o preconceito e a estigmatização 

da sua penalidade, permanecendo, pois, o desamparo de sua família. 

Dessa forma, o formalismo exacerbado do INSS quanto à exigência da 

apresentação da certidão de efetivo recolhimento carcerário, inexistente quando a 

prisão é domiciliar, constitui flagrante violação aos princípios constitucionais e aos 

direitos fundamentais protegidos pelo auxílio-reclusão, como a dignidade de seus 

beneficiários, a solidariedade, a igualdade material, a intranscendência da pena e a 

proteção à família, à maternidade e à infância. 

Em prol da efetivação desses direitos, faz-se razoável a dispensabilidade 

do mencionado documento quando a pena for cumprida em regime semiaberto 

domiciliar e não houver vínculo empregatício remunerado configurado. Tendo em 

vista ser uma exigência legal, o Estado deverá prover os meios necessários para 

que o INSS se adeque às novas situações surgidas, tal como inserir a 

dispensabilidade da certidão nessa hipótese no mesmo dispositivo que a exige. 
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