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RESUMO
O presente artigo tem como escopo trazer esclarecimentos acerca do benefício
previdenciário

denominado

auxílio-reclusão,

oferecido

aos

dependentes

de

apenados, enquanto estes encontram-se reclusos, conforme o artigo 201, inciso IV
da Constituição Federal. Faz-se uma abordagem acerca da inconstitucionalidade de
alguns princípios constitucionais, que são desrespeitados, tendo em vista os
requisitos legais para a concessão deste benefício. O objetivo principal é sinalizar
que o auxílio-reclusão não é oferecido a qualquer cidadão, e, sobretudo, não é
destinado aos presos, contrariando o entendimento da maioria das pessoas que
desconhece a lei que o regulamenta. Considerando que este benefício tem a
exclusiva finalidade de prestar assistência aos dependentes do segurado recluso,
enquanto este permanecer segregado, justifica-se o presente estudo.

Palavras chaves: Auxílio-Reclusão - Benefício Previdenciário - Dependentes.

ABSTRACT

The present article has as scope to bring clarifications about the social security
benefit called reclusion-aid, offered to the dependents of convicts, while they are
prisoners, according to article 201, item IV of the Federal Constitution. An approach
is made on the unconstitutionality of some constitutional principles, which are not
abided, in view of the legal requirements for granting this benefit. The main objective
is to signal that the reclusion-aid is not offered to any citizen. And above all, it is not
intended for prisoners, contrary to the understanding of most people who do not
know the law that regulates it. Considering that this benefit has the exclusive purpose
of assisting the dependents of the insured prisoner, while this one remains
segregated, the present study is justified.
Keywords: Reclusion-Aid - Social Security Benefit - Dependents
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1 INTRODUÇÃO
Com o objetivo de garantir o sustento da família do preso, foi criado o auxílioreclusão, que é pago aos dependentes do trabalhador de baixa renda, segurado do
Regime Geral de Previdência Social, impedido de trabalhar, em virtude de prisão.
Assim como ocorre quando o provedor da família morre, a família do detento
também fica sem meios de sobrevivência, enquanto este encontra-se encarcerado.
Para que a família do detento faça jus ao benefício, o trabalhador
encarcerado não pode ter salário de contribuição superior R$ 1319,18 (hum mil,
trezentos e dezenove reais e dezoito centavos), bem como não pode receber
remuneração da empresa, auxílio-doença ou aposentadoria.
O referido benefício se funda na necessidade de sustento dos dependentes
do trabalhador de baixa renda, exigência esta que enseja discussões acerca de sua
constitucionalidade.
O presente trabalho aborda o conceito, a origem, a natureza jurídica e os
requisitos para concessão do auxílio-reclusão, bem como os casos de suspensão e
extinção deste benefício.

2 METODOLOGIA

A metodologia na qual este trabalho foi confeccionado se deu através de
uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, definindo-a como pesquisa
bibliográfica. Considera-se bibliográfica, pois, se busca na literatura e na doutrina
elementos que elucidem o tema em análise. Considerando que se trata de um
diálogo entre os variados autores que fundamentam o assunto em comento,
denomina-se qualitativa. Por outro lado, tem-se como exploratória e descritiva, visto
que para atingir os objetivos propostos o tema houve pesquisas em livros, artigos,
doutrina e sites jurídicos seguros, a fim de serem expostos no presente artigo.
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3 BREVES APONTAMENTOS SOBRE AUXÍLIO-RECLUSÃO

O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário pago aos dependentes do
segurado do Regime Geral de Previdência Social, enquanto este encontra-se
recolhido à prisão, em regime fechado ou semiaberto, e está previsto no artigo 201,
inciso IV, da Constituição Federal.
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;

A previdência é o sistema que garante a subsistência do segurado e de sua
família, em casos de não poder o próprio segurado fazê-lo.
O fato gerador do pagamento do auxílio-reclusão é o recolhimento do
segurado ao sistema prisional, tendo em vista que este não pode exercer seu
trabalho dentro da prisão.
Esse benefício é motivo de muita polêmica, uma vez que há uma certa
distorção no seu entendimento, por muitas pessoas acreditarem que é um benefício
pago ao recluso. Porém, é exclusivo de seus dependentes. Assim como não são os
dependentes de todos os presos, mas apenas os dependentes dos segurados da
Previdência Social.

3.1 ORIGEM DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

Dentre os benefícios previstos pela legislação que regula a Previdência
Social, dois são exclusivos dos dependentes dos segurados. São eles: a pensão por
morte e o auxílio-reclusão, previstos no artigo 18, incisos I e II da Lei nº 8.213/91.
O auxílio-reclusão surgiu com a Lei Orgânica da Previdência Social, Lei nº
3.807 de 26 de agosto de 1960, que previu a concessão de auxílio-reclusão aos
beneficiários do segurado que esteja cumprindo pena privativa de liberdade.
Após, a Consolidação das Leis da Previdência Social, aprovada pelo Decreto
nº 77.077, de 24 de janeiro de 1976, dispôs que o auxílio-reclusão será pago após
doze meses de contribuição. O mesmo foi mantido pelo Decreto nº 89.312, de 23 de
janeiro de 1984.
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A primeira Constituição a tratar do auxílio-reclusão foi a Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 201.
Ao abrigo da Constituição Federal, foi criada a Lei nº 8.213/91, que dispõe
sobre os planos de benefícios da Previdência Social, em seu artigo 80.
O Decreto nº3.048/99 regulamentou o auxílio-reclusão.
O Decreto nº4.729/03 inclui a limitação do pagamento do benefício apenas
enquanto o segurado estiver preso em regime fechado ou semiaberto. Sendo,
regime fechado, aquele cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou
média, e regime semiaberto, aquele cuja execução da pena se dá em colônia penal
agrícola ou industrial.
Em caso de o segurado, enquanto preso no regime fechado ou semiaberto,
exercer atividade remunerada e recolher contribuições previdenciárias, seus
dependentes não perdem o direito ao benefício.
Estão excluídos do benefício os dependentes do segurado que esteja em
livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto. Neste regime, o preso
pode ter trabalho externo, como forma de incentivo à reinserção e ressocialização do
mesmo, sendo recolhido à noite e em dias de folga.
O auxílio-reclusão é concedido nas mesmas condições da pensão por morte,
aos dependentes do segurado que esteja recolhido à prisão, conforme estabelece o
artigo 116 do Decreto nº 3.048/99, verbis:

Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão
por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não
receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu
último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e
sessenta reais).
§ 1º É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não
houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão,
desde que mantida a qualidade de segurado.
§ 2º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do
efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade
competente.
§ 3º Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por
morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a
reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência
econômica.

8

§ 4º A data de início do benefício será fixada na data do efetivo
recolhimento do segurado à prisão, se requerido até trinta dias depois
desta, ou na data do requerimento, se posterior, observado, no que couber,
o disposto no inciso I do art. 105.
§ 5º O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o
segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto.
§ 6º O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em
cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto que contribuir na
condição de segurado de que trata a alínea "o" do inciso V do art. 9º ou do
inciso IX do § 1º do art. 11 não acarreta perda do direito ao recebimento do
auxílio-reclusão pelos seus dependentes.

3.2 NATUREZA JURÍDICA

A natureza jurídica do auxílio-reclusão é o direito dos dependentes do
apenado, tendo em vista que estes ficam desassistidos.
A prisão do segurado acarreta o risco social. A falta de condições de
subsistência de sua família, pois, que este estando preso ou recluso, não pode
trabalhar fora para mantê-la.
Assim como a pensão por morte, o auxílio-reclusão tem o objetivo de suprir as
necessidades básicas dos dependentes. Ficam excluídos os dependentes do preso
inadimplente voluntário e inescusável de alimentos, visto que essa prisão não é
pena, mas, apenas um meio de coerção para pagamento da dívida alimentícia.
Assim, o benefício de auxílio-reclusão é única e exclusivamente destinado ao
sustento dos dependentes, haja vista que o sustento do preso é garantido pelo
Estado.

4 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.
O auxílio-reclusão é concedido nas mesmas condições da pensão por morte
aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receba remuneração da
empresa e nem esteja em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou abono de
permanência em serviço, conforme o artigo 80 da Lei nº 8.213/91. Assim, são
aplicadas as mesmas regras da pensão por morte, no que tange ao cálculo e aos
beneficiários, bem como a tudo que for compatível ou não haja disposição em
contrário.
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A diferença é que, no caso do auxílio-reclusão, o segurado está encarcerado;
e no caso da pensão por morte, o segurado está morto, desaparecido, ou,
considerado ausente.
Segundo Wladimir Novaes Martinez (2003, p.748)
“Auxílio-reclusão é benefício-irmão da pensão por morte. A maior diferença
consiste em o segurado estar detido ou recluso, no primeiro caso, e morto,
ausente ou desaparecido no último. À exceção dos documentos exigidos, a
habilitação é quase a mesma”

Caso o segurado esteja recebendo benefícios como auxílio-doença ou
aposentadoria, o auxílio-reclusão não será concedido aos seus dependentes, visto
que o mesmo, ainda que preso, continuará recebendo qualquer daqueles benefícios.
Para a concessão do benefício, há alguns requisitos que a Lei exige; quais
sejam:
O primeiro deles é, a prisão do segurado. Entendendo-se a privação da
liberdade imposta pelo Estado, sendo ela, penal, civil, administrativa ou cautelar.
Conforme Santos (Santos apud Souza 2014, p 299), no caso de prisão civil,
ainda é devido o auxílio-reclusão, visto que a lei não apresenta nenhuma proibição.
Wladimir Novaes Martinez (MARTINEZ, 2010) entende que, “Nos casos de
prisão administrativa, presentes os demais requisitos, os dependentes fazem jus ao
benefício.”
O segundo requisito é a condição de segurado do Regime Geral de
Previdência Social, no momento da prisão. Filiando-se à Previdência, durante o
período de encarceramento, seus dependentes não farão jus ao benefício, visto que
a exigência de filiação é para o momento da prisão. Tal exigência visa coibir fraudes
contra a Previdência Social.
O terceiro requisito é a condição de dependente do segurado preso. A
existência de dependente de classe anterior exclui o direito de dependentes de
classes seguintes. Porém, quando há mais de um dependente de mesma classe, o
benefício é dividido entre eles.
O quarto requisito é que o segurado não esteja recebendo remuneração da
empresa, auxílio-doença, aposentadoria ou abono-permanência. Este último
benefício foi revogado pela Lei nº 8.870/94. A exigência se dá porque, ainda que
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recolhido à prisão, os demais benefícios não cessam, podendo o segurado continuar
a manter sua família.
O quinto e último requisito, é a exigência de baixa renda do segurado, que foi
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98, com o objetivo de diminuir o
número

de

beneficiários

do

auxílio-reclusão.

Restringindo-o

apenas

aos

dependentes do segurado de baixa renda, bem como o salário-família.
Porém, se o segurado estiver desempregado, no momento da prisão, mas
mantiver a condição de segurado, durante o período de graça, seus dependentes
terão direito ao benefício, ainda que seu último salário ultrapasse o teto exigido pela
lei, conforme se verifica no seguinte julgado:

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008570-32.2015.4.04.7107/RS
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALTAIR ANTONIO GREGORIO
APELANTE: NUBIELLI DA SILVA BORGES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
(ART. 3º, I CC)) (AUTOR)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMENTA
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO
DE BAIXA RENDA. SEGURADO DESEMPREGADO.
ART. 116 DO DECRETO 3.048/99. TUTELA ESPECÍFICA.
1. A regra que regula a concessão do auxílio-reclusão é a
vigente na época do recolhimento do segurado à prisão. 2. Na
vigência da Lei 8.213/91, após a Emenda Constitucional nº
20, são requisitos à concessão do auxílio-reclusão: a) efetivo
recolhimento à prisão; b) demonstração da qualidade de
segurado do preso; c) condição de dependente de quem
objetiva o benefício; d) prova de que o segurado não está
recebendo remuneração de empresa ou de que está em gozo
de auxílio-doença, de aposentadoria ou abono de
permanência em serviço; e) renda mensal do segurado
inferior ao limite legal estipulado. 3. Sendo irrelevante o fato
de o último salário percebido ter sido superior ao teto
previsto no art. 116 do Decreto nº 3.048/99, pois comprovada
a situação de desemprego, e cumpridos, de forma
incontroversa, os demais requisitos legais, é devida a
concessão do auxílio-reclusão. 4 . Determina-se o
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cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à
obrigação de implementar o benefício, por se tratar de
decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada
mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto
sensu previstas no art. 497 do CPC, sem a necessidade de um
processo executivo autônomo (sine intervallo).

Período de graça é o período que pode variar entre três e doze meses,
dependendo do caso, em que o segurado deixou de contribuir para a Previdência
Social, podendo ser prorrogado por até vinte quatro meses, nos casos em que o
segurado tiver mais de cento e vinte contribuições ininterruptas.
Durante este período, mantém a condição de segurado. Assim, caso venha sofrer
algum risco social, estará coberto pela Previdência Social.
A Lei nº 8.213/1991, inciso I, prevê que não há prazo de carência, visto que,
é acontecimento imprevisível, não necessitando assim, tempo mínimo de
contribuições pagas pelo segurado, como era exigido por lei anterior, como a Lei nº
3.807/60 e o Decreto nº 77077/76, que exigiam, no mínimo, doze contribuições
mensais . Basta que sejam apenas, preenchidos os requisitos exigidos em lei.
Quanto à percepção de auxílio-reclusão pelos dependentes de segurada
presa, a lei não veda que esta receba salário-maternidade, concomitantemente.
Em caso de segurado maior de dezesseis anos e menor de dezoito, também
terão direito ao auxílio-reclusão os seus dependentes, caso existam, exigindo-se
destes a certidão de despacho de internação e atestado de recolhimento ao local de
internação para menores.
O pagamento do benefício se inicia a contar da data de recolhimento à prisão,
quando requerido até trinta dias. Se posterior a este prazo, a data de início será a
data do requerimento. Em caso de beneficiário menor de 16 anos, este poderá
requerer o benefício até trinta dias após completar dezesseis anos, retroagindo à
data do recolhimento do segurado à prisão. Em se tratando de pessoas
absolutamente incapazes, não se observam a prescrição e a decadência.
Quanto aos dependentes, havendo mais de um na mesma classe, o auxílioreclusão será rateado, em partes iguais, para tantos quantos forem os pensionistas,
tal qual a pensão por morte, artigo, 77 da Lei 8.213/91.
O artigo 16, da mesma Lei, elenca os dependentes:
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I-

O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.
Os pais.
O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido.

IIIII-

Em que pese informações errôneas que circulam, em especial, pela internet,
não é um benefício para cada dependente, e sim, um único benefício, dividido entre
todos os dependentes. Tampouco, é destinado aos presos. É exclusivamente pago
aos dependentes, os quais, na maioria das vezes, são vítimas de preconceito.
Segundo a repórter Giuliana Seringer, do Portal R7, duas das entrevistadas
relataram que são julgadas até mesmo pelas próprias famílias, por receberem o
benefício.
A manicure Heloisa André recebe o benefício há dois anos, cujo valor é de R$
300,00, pois, divide com outros dois filhos do segurado. Ela conta que gasta todo o
valor com o filho de dois anos. Heloísa diz que as pessoas fazem uma ideia errada a
respeito do benefício: “Falam que o brasileiro recebe um salário mínimo e ainda tem
que nos pagar o auxílio todo mês. Ainda têm pessoas que falam que recebemos R$
2.000 e não é isso”.
O filho de Erica Joice recebe o auxílio de R$ 1.080 por mês. Em outra
ocasião em que o ex-marido esteve preso, o filho não recebeu, pois, o salário do
segurado ultrapassava o teto. Erica conta ainda que no conjunto habitacional onde
mora, outras duas moças recebem o auxílio-reclusão e ouvem que são
acomodadas, que é bolsa bandido e que a população paga salário a elas.
Segundo dados enviados ao Portal R7, pelo diretora de benefícios do INSS,
atualmente, são

48.755 dos auxílios-reclusão ativos, sendo 82%

pessoas de até 19 anos.

destinados a
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Segue abaixo uma lista com o perfil dos beneficiários:

Beneficiários que receberam auxílio-reclusão em abril de 2018.

Faixa Etária

Homem

Mulher

Até 19 anos

20.573

18.438

20 a 24

194

176

25 a 29

11

1.253

30 a 34

19

1.618

35 a 39

24

1,661

40 a 44

18

1.182

45 a 49

17

807

50 a 54

11

596

55 a 59

10

384

60 a 64

9

169

65 a 69

4

54

A partir de 70 anos

2

25

Quando algum dos dependentes perder essa qualidade, sua cota será dividida entre
os demais que permanecerem nessa condição, extinguindo-se com a perda do
direito do último dependente.
Quando ocorrer casamento após o encarceramento, o INSS entende que não
é devido auxílio-reclusão, uma vez que a dependência é superveniente à prisão,
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conforme artigo nº 337 da Instrução Normativa INSS PRES nº 45/2010. Evitando
assim, que o casamento ocorra somente para a percepção do benefício.
Porém, quando ocorrer nascimento de filho do segurado, após o
encarceramento, este fará jus ao benefício, a partir do nascimento, de acordo com o
artigo 336 da mesma Instrução Normativa.

5 A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE BAIXA RENDA

A Emenda Constitucional nº 20/98 inovou, limitando o benefício aos
dependentes do segurado de baixa renda, o que antes não era exigido, podendo os
dependentes de qualquer segurado receber o benefício.
Tal limitação é discutível, uma vez que exclui dependentes de segurados que
tenham renda maior. Assim, se o segurado tem uma família grande, com uma prole
numerosa, acostumada a viver com determinado valor, estes ficam prejudicados e
completamente desamparados.
O fato do segurado receber renda acima do limite previsto pela lei, não
implica a possibilidade de sua família ter condições de se manter sem a renda deste.
Até porque muitas famílias vivem somente com a renda do trabalho do preso.
Essa exigência fere princípios constitucionais, tais como o princípio da
dignidade da pessoa humana previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição
Federal, tendo em vista que, uma pessoa sem renda, sem meios de subsistência,
não pode ter uma vida digna, ou seja, não está tendo seu direito à dignidade
respeitado.
Fere também o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º,
inciso XLV, da Constituição Federal. Uma vez que a família, além de sofrer pela
ausência de um membro, fica penalizada pela falta material. Estaria, com isso,
estendendo-se a pena à família do preso. Representaria, portanto, não uma pena
privativa de liberdade, mas sim uma punição também extensiva à família. O artigo
5º, inciso XLV, da CF, prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
Não é o que se observa com essa limitação da Emenda Constitucional nº 20, que
excluiu os beneficiários do segurado com renda maior, ainda que esta seja, de fato,
uma renda de baixo valor.
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Fere, em especial, o princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5º da
Constituição Federal, o qual diz que todos são iguais perante à lei. Não há
igualdade, uma vez que, quem ganha acima do valor que a lei determina como
limite, fica excluído do benefício, ainda que tenha contribuído para a Previdência.
Muitas correntes se formaram acerca do entendimento do requisito de baixa
renda. Há quem entenda que, diferentemente, do texto constitucional, este requisito
se refere à renda dos dependentes, visto ser um benefício que visa dar assistência à
família do preso; Há também quem defenda que se trata da renda do segurado.
A dúvida se dá por conta do texto do artigo 13 da Emenda Constitucional nº
20. A redação do artigo dá a entender que o benefício será concedido às pessoas de
baixa renda, ou seja, aos dependentes, visto que o benefício é exclusivo destes.
Assim, entende-se que a renda que servirá de base será a dos dependentes.
Esse entendimento foi consolidado pela Turma Regional de Uniformização da
4ª Região que publicou a súmula nº 5, com o seguinte teor: “Para fins de concessão
do auxílio-reclusão, a renda bruta mensal se refere à renda auferida pelos
dependentes e não a do segurado recluso.”.
Após muitas divergências, o STF julgou o Recurso Extraordinário, nº 587.365
de 25 de março de 2009, resolvendo a celeuma.
“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIORECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO
AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS
SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO
INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA
NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201,
IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser
utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a
de seus dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação
dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o
universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual
adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva
necessidade dos beneficiários. III - Diante disso, o art. 116 do
Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade.
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.”.
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Desse modo, ficou pacificado que a renda do segurado preso será o
parâmetro para a concessão ou não do benefício aos seus dependentes, visto que o
artigo 201, inciso IV da Constituição refere-se aos dependentes do segurado de
baixa renda e não aos dependentes de baixa renda do segurado.
O Ministério da Fazenda regulamenta o reajuste dos benefícios, através da
Portaria 15, de 16 de janeiro de 2018.
“Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2018, será devido aos
dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja igual ou inferior
a R$ 1.319,18 (um mil trezentos e dezenove reais e dezoito centavos),
independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas.”

A Emenda Constitucional nº 20/98 limitou a concessão do benefício para os
dependentes do segurado de baixa renda. A exemplo do julgado que negou auxílioreclusão, tendo em vista a renda do segurado, servidor do município, ultrapassar o
teto previsto pela legislação. No presente caso, foi julgado por analogia.
Ementa: AGRAVO

DE

MUNICÍPIO

IMIGRANTE.

DE

INSTRUMENTO.
AUXÍLIO

ANALOGIA

RECURSAL.

RECLUSÃO.

LIMINAR

INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento Nº 71007297252, Turma Recursal da Fazenda
Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em
28/03/2018).

Por fim, a Emenda Constitucional nº 20/98, além de todos os princípios já elencados,
afronta o princípio de não retrocesso dos direitos sociais.

6 EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO

O benefício será suspenso em caso de fuga, sendo restabelecido com a
recaptura do apenado. Se durante o período de fuga, perder a qualidade de
segurado, o benefício não mais será restabelecido. Porém, se o segurado exercer
atividade remunerada, durante o período de fuga, readquire a qualidade de
segurado. O que é pouco comum, tendo em vista a dificuldade de colocação no
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mercado de trabalho de alguém que já cumpriu pena, pior ainda, ficaria para quem
está foragido do sistema penitenciário.
Caso o segurado, enquanto recluso, contribua na condição de contribuinte
individual ou facultativo, seus dependentes não perdem o direito ao benefício.
O segurado não terá direito à auxílio-doença e aposentadoria, durante o
período em que seus dependentes estiverem recebendo o auxílio-reclusão,
permitida a opção, com a concordância dos beneficiários, pelo benefício mais
vantajoso.

Em caso de percepção de auxílio-doença, restabelecendo-se o

segurado, o auxílio-doença é extinto e o auxílio-reclusão volta a ser pago.
O benefício será mantido enquanto o segurado estiver detento ou recluso,
devendo o beneficiário apresentar, a cada três meses, atestado firmado pela
autoridade competente, comprovando que o segurado permanece preso.
Ocorrerá a Cessação do pagamento do benefício nas seguintes hipóteses:
a. Na data da soltura do recluso, art. 119 do Decreto nº 3048/99, RPS;
b. Para filhos de ambos os sexos, pela emancipação ou, ao completar a
maioridade;
c. Para dependente inválido, pela cessação da invalidez, verificada por
perito médico do INSS.
d. Pela sua morte, quando o benefício será convertido em pensão por
morte, conforme art. 118, do Decreto nº 3048/99, RPS.
Art. 117. O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer
detento ou recluso.
§ 1º O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o
segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.
§ 2º No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do
segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde
que esteja ainda mantida a qualidade de segurado.
§ 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo
será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de
segurado.
Art. 118. Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que
estiver sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte.
Parágrafo único. Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão
de salário-de-contribuição superior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), será devida pensão por morte aos dependentes se o óbito do
segurado tiver ocorrido dentro do prazo previsto no inciso IV do art. 13.
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Art. 119. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do
segurado.

Assim, verifica-se que o auxílio-reclusão só será pago aos dependentes, quando o
segurado que preencher os requisitos legais, estiver efetivamente encarcerado.

7 CONCLUSÃO

Após este estudo, foi possível entender que o instituto do auxílio-reclusão é
um benefício previdenciário que tem como escopo

dar assistência à família do

segurado recluso, e substituir a renda deste, enquanto estiver impedido de exercer
suas atividades laborais, temporariamente.
Tal benefício está ancorado em princípios constitucionais, como o princípio da
igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da individualização
da pena, entre outros.
O que se percebe é que a Emenda Constitucional nº20/98 mostra-se contrária
à Constituição Federal, excluindo os dependentes do segurado cuja renda seja
maior que o valor máximo estabelecido pela legislação previdenciária.

Percebeu-se a importância do benefício para o sustento da família, não
importando qual o crime cometido, tampouco o tempo de pena. O benefício visa
amparar a família no seu sustento. Do mesmo modo que a família não tem culpa
quando o seu provedor morre, também não tem quando este vai preso.
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