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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o âmbito de concessão do auxílio reclusão 

enquanto direito fundamental após a emenda constitucional n°20 de 1998 sendo considerado 

um retrocesso social, nesse sentido, mostrar as mudanças que ocorreram diante da reforma, suas 

dificuldades e desigualdades em relação a baixa renda como direito fundamental considerando 

um enfoque maior no regresso que ocorrem até os dias de hoje. O objetivo geral da pesquisa é 

analisar as repercussões que se deram na proteção diante da previdência social sobre o benefício 

do auxílio reclusão. Com o intuito de resgatar as formas de proteção, estudar o conceito, seu 

surgimento os principais princípios que os norteiam, os regimes especificando suas regras e 

também realizar uma análise geral sobre auxílio reclusão enquanto ao seu surgimento, 

requisitos de concessão e cessação do benefício em si. A pesquisa se caracteriza como 

bibliográfica, com base na legislação, doutrinas, artigos jurídicos e internet. Após análise feita 

sobre reforma da emenda constitucional n°20 de 1988 em doutrinas e artigos conclui-se que em 

face de todos esses ocorridos, ele é considerado um benefício de direito fundamental perante 

toda a população de baixa renda concluindo que a um retrocesso social no benefício do auxílio 

reclusão.  

  

                         

Palavras-chaves:  Direito previdenciário. Auxílio Reclusão. Direito Fundamental. Emenda 

Constitucional n°20 de 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the scope of granting the imprisonment aid as a 

fundamental right after the constitutional amendment n. 20 of 1998, and it is considered a social 

retrogression, in this sense, to show the changes that occurred before the reform, its difficulties 

and inequalities in relation low income as a fundamental right considering a greater focus on 

the return that occur to the present day. The general objective of the research is to analyze the 

repercussions that have occurred in the protection before the social security on the benefit of 

the confinement aid. In order to rescue the forms of protection, study the concept, its emergence 

the main principles that guide them, the regimes specifying their rules and also carry out a 

general analysis on prison assistance while at its emergence, concession requirements and 

cessation of benefit in yes. The research is characterized as bibliographical, based on legislation, 

doctrines, legal articles and the internet. After analyzing the reform of Constitutional 

Amendment No. 20 of 1988 in doctrines and articles it is concluded that in the face of all these 

occurrences, it is considered a fundamental right benefit to the entire low-income population, 

concluding that a social retrogression in the of the seclusion aid. 

 

Key words: Social Security Law. Acknowledgments Fundamental right. Constitutional 

Amendment No. 20 of 1988. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 

No contexto atual do presente trabalho é analisar o âmbito da concessão do benefício 

do auxílio reclusão diante das mudanças que emenda constitucional nº20 de 1988 trouxe para 

o direito previdenciário, sendo um direito fundamental para o benefício diante dos dependentes 

de baixa renda dos segurados.  

O Brasil, ao inaugurar um estado Democrático de Direito em 1998, com a ajuda da 

Constituição federal deu origem a proteção dos benefícios previdenciários diante de assegurar 

a todos contra doenças, acidente de trabalho, uma invalidez indesejada e o seguro aos cidadãos 

que necessitam de ajuda economicamente. Sendo que um sistema de seguridade é nitidamente 

contributivo e retributivo. 

Assim em 1923, com o Decreto n°4.682 chamada de Lei Eloy Chaves se deu origem 

as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPS) beneficiando empregados e empresas ferroviais, 

a partir daí o brasil veio aos poucos criando e organizando institutos para o melhor 

desenvolvimento e suprir as necessidades dos indivíduos.  

Segundo o artigo 201 da Constituição Federal de 1988, a previdência está organizada 

sob uma forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, devendo ser 

observada o seu equilíbrio financeiro.  

Diante disso a previdência tem objetivo maior estabelecer aos indivíduos um meio de 

amparo nos momentos que são inseridos na sociedade diante, das suas dificuldades e também 

da desigualdade que existe diante dos mesmos. Sendo assim, disposto no princípio da igualdade 

e no princípio da solidariedade, todos possuem igualdade perante a lei e também servindo como 

um amparo para atender os fins da justiça social, onde a proteção social é dever do estado em 

desenvolver suas prestações e o seus serviços para melhor atender as dificuldades encontradas 

perante a população. 

 E não mais importante as mudanças de paradigma são cruciais para identificar que a 

emenda constitucional n°20 de 1998, veio de uma forma a modificar alguns requisitos e regras 

na concessão do benefício do auxílio reclusão, sendo que, uma delas é a baixa renda imposta 

para os dependentes dos segurados sendo um retrocesso perante todos os indivíduos que 

necessitam deste auxílio.  

A proposta desta pesquisa questiona se vincula no âmbito de concessão do auxílio 

reclusão enquanto direito fundamental após a emenda constitucional n°20 de 1988 pode ser 

considerado um retrocesso social? O objetivo geral do presente estudo se justifica que, poderá 
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ser considerado sim um retrocesso social no âmbito da concessão do benefício, diante da baixa 

renda imposta pelas mudanças. Pois o legislador não identificou que seria melhor analisar a 

renda do segurado e não a do dependente, pois esse benefício vem para amparar os familiares 

diante do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 que prevê expressamente a sua proteção 

por parte do estado, sendo que somente dois benefícios da previdência social tem atendido e 

protegido as famílias. 

Para atingir os objetivos, a pesquisa foi dividida em três capítulos. No primeiro 

abordado sobre a previdência social, seu conceito, a origem da previdência social, os pontos 

mais relevantes do direito previdenciário juntamente com todos os seus aspectos perante a 

sociedade, ainda mais será abordado os principais princípios da seguridade social, dando mais 

ênfase sobre a Previdência Social e também onde será aplicada para a compreensão do benefício 

do auxílio reclusão, objeto principal do presente trabalho.   

No segundo capítulo será abordado os regimes que fazem parte da previdência social 

e especificando as regras e os princípios que compõem o mesmo, também abordando o auxílio 

reclusão sua história os requisitos que visam o benefício para concessão até a cessação do 

benefício estudado neste trabalho. 

E por fim, neste último capitulo deste trabalho será abordado principalmente sobre a 

Emenda Constitucional n°20/1998, especificando as mudanças que o mesmo impôs aos 

benefícios da previdência, mais em especial do auxílio reclusão como um direito fundamental 

a concessão do benefício aos dependentes do segurado preso diante de todas essas mudanças 

que ocorrem duramente este período.  

O aprofundamento teórico do estudo pautou-se na ampla pesquisa bibliográfica 

consubstanciada nas leituras diversas foi utilizado à metodologia doutrinária exploratória, com 

a realização de pesquisas, em doutrinas e análise de leis vigentes, possibilitando a ampliação 

do conteúdo.  

Por derradeiro, apresenta-se que é possível tirar algumas considerações referente aos 

estudados, pontos conclusivos sobre o benefício do auxílio reclusão e suas discussões anteriores 

e atuais referente ao tema.  
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2. A PROTEÇÃO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

Neste capitulo serão abordados brevemente sobre o conceito de seguridade social, sua 

origem, os pontos mais relevantes do direito previdenciário juntamente com todos os seus 

aspectos perante a sociedade, além dos principais princípios da seguridade social, para fins da 

compreensão do benefício do auxílio reclusão, objeto principal do presente trabalho.  

 

2.1 Conceito de previdência. 

 

A previdência Social, também conhecida como seguridade social, surgiu na Alemanha 

no final do século XIX, com a intenção de seguros obrigatórios para todos os indivíduos, sendo 

assim, assegurando todos contra doenças, acidente de trabalho, uma invalidez indesejada e o 

seguro aos cidadãos com a idade mais avançada proporcionando desempenho a quem 

economicamente necessita.  

Segundo Martins, (2007, p.280), a Previdência Social é a fração da seguridade social 

regidas por diversos princípios e regras ainda mais trazendo diferentes informações para ajudar 

o segurado e sua família contra a contingência de uma futura necessidade posta pela sociedade.  

A previdência social como já havíamos salientado no texto acima, é uma fração da 

seguridade social, sendo que a previdência estará sempre ligada no sistema contributivo e a 

seguridade independe de contribuição em suas prestações a fim de melhor compreensão 

vejamos as palavras de Correia:  

 

“Como já dito em oportunidades anteriores, o sistema previdenciário – uma das 

expressões do sistema de seguridade, como já explanado – é nitidamente contributivo 

e retributivo. Contributivo, na medida em que depende – diversamente do que ocorre 

com a assistência social- de contribuição do segurado. Retributivo, na medida em que, 

vistas dessa contribuição e de certas equações legais, há a devolução de benefícios e 

serviços, nas intempéries indicadas normativamente” (CORREIA, 2008, p.209). 

 

Sendo assim a previdência é a proteção dos seus contribuintes, independentemente de 

ser trabalhadores facultativos ou não, mas vale lembrar que o segurado terá que manter com as 

suas contribuições em dia com o sistema da previdência social para que possam permanecer 

sempre em qualidade de segurado. 

No Brasil a seguridade social é gerenciada pelo estado e por particulares. Para que essa 

seguridade se desenvolva é necessário que o cidadão esteja contribuindo para a previdência 

com o intuito de abranger todos os benefícios e atender o bem-estar, amparando seus familiares 
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diante da morte, doença, invalidez, idade, desemprego e incapacidade (OLIVEIRA 1992, apud 

CORDEIRO, 2006 p.29). 

De acordo com Leitão e Andrade, (2018, p. 58), a seguridade social corresponde a um 

órgão social, é um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade. Tem como intuito, 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social.  Dentre esses 

incentivos somente a previdência social e a saúde serão asseguradas pela forma contributiva, já 

assistência social será um meio de ajudar a população de baixa renda a usufruírem dos 

benefícios previdenciários. 

O sistema de Seguridade Social tem dois objetivos: o primeiro é a proteção da 

população dos riscos econômicos através do programa de seguro social; o segundo é analisar 

as rendas das pessoas conforme a sua necessidade perante a sociedade, auxiliando em situação 

de pobreza para que o cidadão obtenha uma melhor condição financeira diante dos 

acontecimentos que englobam a população brasileira (NUNES E ESPINOZA 2005; apud 

CORDEIRO 2006, p.29). 

 A previdência social é constituída por vários benefícios gerando pagamentos em 

dinheiro para seus segurados diante de suas necessidades que podem ocorrer no futuro, assim 

podendo auxiliar no tratamento das doenças físicas e psicológicas dos cidadãos dentro da 

sociedade (OLIVEIRA, 1992 apud CORDEIRO 2006, p.30) 

Segundo Kertzman, (2011, p. 28-29) a Constituição Federal garante em seu artigo 201 

que a previdência social tem propósitos de preservação sobre os motivos de incapacidade, 

desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, reclusão e 

morte. Sendo que esses direitos somente serão válidos de forma contributiva. 

A Lei n° 8.212/1991 Lei Orgânica Seguridade Social, traz a função de contribuir para 

ter uma garantia sobre as necessidades futuras. Nesse contexto, os trabalhadores avulsos, 

autônomos, estudantes, aposentados e desempregados, estão aptos para o recebimento de 

qualquer benefício previdenciário.  

Já a assistência social será fornecida pelo estado com a finalidade de ajudar os 

segurados de baixa renda, tendo que se cadastrar os mesmos nos sistemas da assistência para 

que se possa analisar os rendimentos dos cidadãos que necessitam dos benefícios 

previdenciários (NUNES E ESPINOZA 2005, apud CORDEIRO, 2006, p. 31). 

Como salienta Bertussi, (2003, p. 28), há uma grande distinção entre os benefícios 

previdenciários e os assistenciais. Os benefícios previdenciários se caracterizam pela 

necessidade prévia de contribuição e já os benefícios assistenciais independem de contribuição, 

pois será um auxílio às pessoas que necessitam de ajuda.  
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O ente federado se responsabiliza em controlar a previdência social diante dos 

pagamentos dos benefícios a todos os segurados. Para que isso aconteça, precisa estipular em 

seu plano previdenciário os requisitos necessários para a concessão de cada benefício ofertado 

(BERTUSSI, 2003, p. 30). 

 

2.2 Surgimento da proteção previdenciária. 

 

O marco da previdência social teve início no Brasil no ano de 1923, com o decreto 

n°4.682 chamada de Lei Eloy Chaves, que originou as Caixas de Aposentadoria e Pensão 

(CAPS) beneficiando empregados de empresas ferroviárias. Mesmo havendo outros registros, 

foi a partir deste que o Brasil foi aos poucos criando e aumentando todos os seus institutos para 

ter um melhor desenvolvimento com o objetivo de suprir as necessidades dos cidadãos 

(ARAUJO, 2012, p. 06). 

No mesmo ano da criação da Lei Eloy Chaves, foi criada o conselho Nacional do 

Trabalho e de previdência, para desencadear ainda mais a proteção da população do Brasileira. 

Durante a Era de Getúlio Vargas ocorreram algumas mudanças relacionadas ao trabalho que de 

um modo passou expressamente a cuidar sobre questões referentes a previdência assim criada 

(CAPS) onde foi alterada e substituída pela Institutos de aposentadoria e pensões (IAPs) para 

um melhor desenvolvimento no Governo Federal prestados durante a sua gestão (CASTRO E 

LAZZARI,2010, p.70).  

Segundo Kertzman, (2011, p. 40), no Brasil a seguridade social iniciou-se pela 

organização privada, mas o estado foi aos poucos assumindo esse método de atuação através 

de políticas intervencionistas. As primeiras entidades dentro da seguridade social foram as 

Santas Casas de misericórdia, que já no ano de 1553 já prestavam auxílio no ramo assistencial.  

Depois de algum tempo, com a Constituição Federal de 1824, em seu artigo 179, inciso XXXI, 

tratou dos socorros públicos sendo este o primeiro ato constitucional da seguridade social.  

Ao encontro da lei 8.029/1990 criou-se o Instituto Nacional do Seguro Social - (INSS) 

que ligou forças com o Instituto Nacional de Previdência Social – (INPS) que era responsável 

pela administração dos benefícios, e também com o Instituto de Administração Financeira da 

Previdência e Assistência Social -  IAPAS, que era responsável pela estrutura de arrecadação e 

também da fiscalização de lucros e finanças. A junção teve como objetivo obter um melhor 

desenvolvimento dos benefícios diante da população (KERTZMAN, 2011, pp. 41 e 43). 

Em 1991 foram publicadas as Leis n°8.212 e 8.213, tratando do custeio da Seguridade 

Social e dos benefícios e serviços da previdência, inclusive compondo os benefícios por 
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acidente de trabalho, sendo que estas Leis ainda estão em vigor mesmo depois de tantas 

mudanças ocorridas diante da previdência (CASTRO E LAZZARI, 2010, p.76).  

Sendo assim, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), através da Secretaria de 

Previdência do Ministério da Fazenda, com execução das atividades pelo INSS, é um regime 

que tem por característica a filiação obrigatória e a contribuição que é feita por empregadores, 

assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais 

(SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA, MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018, n.p.).  

Os segurados do RGPS subdividem-se em segurados obrigatórios e facultativo. Em 

geral, segurados obrigatórios são pessoas acima de 14 ou 16 anos que exerçam atividade 

remunerada e são divididos em cinco tipos: empregado, empregado doméstico, contribuinte 

individual, trabalhador avulso e segurado especial. Já os segurados facultativos são os maiores 

de 16 anos que não exerçam atividade remunerada ou exerçam algumas atividades que não os 

filie obrigatoriamente ao regime geral e por conta do princípio constitucional da universalidade 

da cobertura e do atendimento, podem optar por participar do sistema (KERTZMAN, 2011, p. 

87).  

Como afirma Lenza, (2013, p.38) o seguro social serve como proteção somente para 

aquelas pessoas que contribuem para o INSS. Nesse sentido, o seguro social tem como objetivo 

principal o risco social, ou seja, riscos que dificultem o futuro do segurado, como por exemplo 

o aparecimento de doenças impossibilitando o trabalho, idade avançada ou todo acontecimento 

que pode acarretar infortúnio a esse sujeito. Desta forma, todos esses riscos estão tipificados 

em lei e eles são, o motivo da relação jurídica por meio da proteção social, fazendo-se que este 

venha salientar no caso de danos que, por sinal, são ocasionadas no futuro, virando indenização 

perante o segurado. 

De acordo com o artigo 201 da CF/88, a previdência social está organizada sob uma 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, devendo ser observado 

o seu equilíbrio financeiro.  

A Previdência Social tem como objetivo maior estabelecer aos cidadãos um meio de 

amparo nos momentos em que são inseridos na sociedade, diretamente no meio do trabalho, 

onde muitas vezes acontecem acidentes ou doenças que possam ser causadas pela má qualidade 

do espaço laboral, ou seja, um serviço de péssima qualidade ofertado pelo empregador ao 

empregado impossibilitando a volta ao trabalho (ROCHA, 2004, p.111). 
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2.3 Princípios Previdenciários. 

 

Neste tópico o objetivo é fazer um breve resgate dos princípios que regem a 

previdência social, assim sendo, sem esses princípios não haveria harmonia para o estado 

compor a estrutura e além do mais para o seu desenvolvimento e suas transformações ofertadas 

a todos os indivíduos que contribuem para este sistema.  

 

2.3.1 Princípio da Igualdade. 

 

O princípio da igualdade, também conhecido como princípio da insônia, está 

expressamente previsto no artigo 5° da Constituição Federal, especificando o tratamento dos 

indivíduos, sendo assim, todos possuem igualdade perante a lei. Se aprofundando mais neste 

aspecto, o inciso II, do mesmo artigo dispõe que nenhuma pessoa será obrigada a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa, em virtude de lei (MARTINS,2011, p.48).  

A Constituição Federal de 1988, nos deixa explicito que o Estado democrático de 

direito tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, para que todos respeitem o ser 

humano como pessoa, como Awad apresenta:  

 

“A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em 

um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos” (AWAD,2006, p.113).  

 

Segundo Ibrahim, (2014, p.62), a igualdade se relaciona como um todo sobre a insônia 

formal, na qual os iguais são tratados iguais e os desiguais de modo desiguais, mas sempre 

dentro do limite de suas desigualdades. É a insônia que vai diferenciar as diversas espécies, 

como os segurados e as suas formas de remunerações e contribuições, já a igualdade vai ajudar 

na esfera econômica do beneficiário na sua forma de concessão do benefício e dos valores que 

o indivíduo vai receber.   

Este princípio nada mais é, que o princípio da dignidade da pessoa humana vista pela 

Constituição Federal de 1988, ou seja, todos são iguais perante a lei, sendo ele rico ou pobre, 

considerando todos iguais (PINHEIRO, 2019, n.p.).  
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Segundo Awad, (2006, p.115), este princípio garante o reconhecimento do ser humano 

como superior e criador de todas as coisas, a sua liberdade e seu estado democrático estão 

ligados com a dignidade, pois a mesma não pode ser comprada e nem vendida, ela é inerente a 

cada pessoa sendo aplicadas com o máximo de efetividade, podendo assim ter mais acesso a 

comunicação e as informações de todos os seres humanos, sobre os seus direitos fundamentais 

perante a sua dignidade como pessoa humana.    

Moraes, (2003, p.117) defende que a dignidade da pessoa humana, tem como objeto a 

imposição de limites ao estado democrático de direito, ressalta ainda, que a dignidade é um 

valor muito grande ao ser humano, pois o mesmo não pode ser tratado como um objeto, como 

acontece muitas das vezes perante os indivíduos, onde estão negando a existência da vida e dos 

seus direitos fundamentais perante toda sociedade.   

Neste viés nas palavras de Pozzoli:  

 
“Os direitos inerentes ao ser humano, já os direitos fundamentais são concebidos 

como os direitos característicos de cada época representados por valores construídos 

pela sociedade. De todo modo, tais direitos foram concebidos como proposta de um 

sistema de vida integral que abarcassem o âmbito cultural, econômico, político e 

social, tanto discriminação. Exprimem um desejo de sobrevivência cada vez mais 

profundo à medida que cresce a ameaça. Não se contentam em proclamar a sede da 

vida dos seres humanos, mas tentam permitir concretamente a sobrevivência” 

(POZZOLI, 2011, p.8).  

  

Sendo assim, os direitos humanos perante a dignidade da pessoa humana é 

principalmente um direito emanado pela constituição federal, que vem garantindo os seus 

direitos fundamentais e possibilitando que o órgão da previdência social tenha uma forma mais 

ampla em concretizar suas prestações diante das desigualdades sociais (MENDES, 2002, p.02).  

Destacando por fim, que a dignidade da pessoa humana é o elemento que classifica a 

proteção dos indivíduos desamparados pela lei e também pela sociedade, onde a mesma está 

ligada ao princípio fundamental, servindo de apoio para todos os direitos individuais que estão 

também previstos na carta magna (NUNES, 2009, p.47).  

  

 

2.3.2 Princípio da Distributividade e Seletividade. 

 

Trata-se de um princípio constitucional, sendo que a sua criação decorre 

principalmente da criação de um determinada lei, sendo que este princípio se divide em duas 

fases a seleção de contingências e a distribuição de proteção social (SANTOS, 2011, p.40), 
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sendo que a proteção social vem para suprir as desigualdades, e a distributividade acolhe 

aqueles que mais necessitam de proteção como podemos ver na sequencia deste trabalho. 

Este princípio é a prestação que desencadeia os serviços e benefícios, sendo que os 

benefícios são concedidos para quem de fato necessita e também ampara a seguridade social, 

direcionando os mesmos a seguir os seus requisitos para uma melhor concessão dos benefícios, 

atendendo a quem mais precisa dentro de tais recursos ofertados pela previdência (MARINS, 

2019, n.p.).   

Ocorre que no momento da elaboração da lei, sendo uma contingencia e uma 

distribuição sobre a proteção social, a distributividade proporciona a escolha dos que mais 

precisam de ajuda no âmbito previdenciário, e a seletividade busca um limite universal, não 

podendo atender toda população como um todo (SILVA,2019, n.p.).  

Desta mesma forma o legislador, precisa organizar as causas que necessitam de 

amparo do Estado, sendo capaz de criar e elaborar benefícios capazes de atender a necessidade 

de toda população, além do mais, podemos ver nas palavras de Vianna como se é tratada a 

distributividade:  

 

“Implica a destruição de renda e proteção social. Os serviços e benefícios serão 

concedidos com equidade e justiça o que significa que um contribuinte da previdência 

social, por exemplo, receberá integralmente tudo o que contribuiu aos cofres do 

sistema. Todas as contribuições são convertidas em uma caixa única (e não 

individualizado), e o estado trabalha distribuindo com retidão estes valores aos 

serviços e benefícios nas áreas da saúde, assistência e previdência social. Existem uma 

destruição de renda (benefícios de assistência social, aposentadorias, etc.) e uma 

destruição da proteção social (serviço de saúde, auxílio doença, etc.”) (VIANNA, 

p.50).  

  

As necessidades mais presentes neste princípio, são as prestações dos benefícios, que 

na verdade é interligada ao pagamento dos mesmos, o órgão  por si só, não necessita que o 

pagamento do valor seja paga para  todos no mesmo dia, sendo assim, foi  estipulado uma forma 

mais fácil, organizada e eficiente para melhorar a forma da prestação pecuniária perante aos 

valores que serão repassados a todos os beneficiários, sendo assim, ficou acordado que o 

primeiro pagamento seria efetuado aos beneficiários que recebem os menores valores e lago 

após, seria pago aos beneficiários com o teto mais alto. E já na parte dos serviços, este princípio 

não se relaciona, pois é mais pertinente na esfera do parte da saúde e na parte da assistência 

medica perante toda a população (JUNIOR, 2014, p.13).  

Este princípio atua também na prestação da escolha dos benefícios e dos serviços a 

serem mantidos pela seguridade social, diante que a distributividade atua na relação das pessoas 

mais necessitadas, os benefícios da assistência social como o benefício do salário família e o 
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auxílio reclusão só serão concedidos aos beneficiários de baixa renda que busca amenizar os 

efeitos do princípio da universalidade (GOES, 2015, p.25).  

Para Santos, (2012, p.18), o objetivo do sistema da ‘proteção social. Não é a redução 

das desigualdades, mas sim a garantia da sobrevivência com a dignidade, cabe 0o estado 

selecionar as contingências geradas pelas necessidades que a seguridade deve cobrir. Por fim 

este princípio deve prestar proteção social e bem-estar a toda a população diante das suas 

necessidades.   

2.3.3 Princípio da Solidariedade. 

Esse princípio é a sustentação que o regime da previdência tem, como forma de 

proteção da coletividade não apenas dos indivíduos isolados, mas sim de toda população que 

necessita, mas sempre seguindo com todos os requisitos impostos para cada caso, tendo como 

objetivo principal do sistema a obrigação do indivíduo em realizar as suas contribuições sendo 

ela feitas pelas suas remunerações, mesmo que não utilizando de qualquer benefício ofertado 

pelo órgão, este beneficiário estará ajudando com o sustento do regime da previdência social 

(KERTZMAN, 2011, p. 47- 48). 

Segundo Ibrahim, (2014, p.65), a solidariedade é uma das justificativas 

complementares do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são obrigados a contribuir em 

razão da manutenção de toda estrutura, mas não para a tutela do indivíduo que são considerados 

pelo sistema, ela também é uma ação sobre a sociedade trazendo um objetivo de bem estar para 

toda a população, diminuindo as desigualdades que existem entre todas as classes sociais.  

Este princípio será considerado um postulado e também sendo chamado de 

solidaríssimo, solidariedade ou mutualismo, está ligada a constituição federal que o objeto do 

nosso governo é uma cidade justa e solidaria no valor dos benefícios (MARTINS, 2011, p.53).  

Este princípio está relacionado no artigo 3º da Constituição Federal estabelece alguns 

objetivos para a República Federativa do Brasil é uma construção de uma sociedade, livre, justa 

e solidaria, pois, a sua aplicação é o custeio do sistema previdenciário do estado, como tributos 

trazendo resultados para a diminuição da pobreza (JUNIOR,2010, p.93).  

O artigo 195 da Constituição Federal afirma que:  

 

“A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indiretamente, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

união, estados, Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 

sociais” (BRASIL,1988). 
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De acordo com autor Goes, (2015, p.37), aquelas pessoas que tem condições de 

contribuir com um valor maior para a previdência poderão contribuir com a parcela maior e já 

aquelas que não tem condições financeiras deverão contribuir com o valor menor, sendo assim, 

os que ainda estão trabalhando e contribuindo estão ajudando no sustento das pessoas que já 

estão aposentados ou aqueles que estejam incapacitadas pelo trabalho.  

Se a principal finalidade da previdência social é a proteção à dignidade da pessoa 

humana, seja ela na realização de um futuro que possa ser mais econômico independendo da 

classe, e por fim este princípio nada mais do que uma solidariedade entre os cidadãos, sendo o 

principal fundamento do direito previdenciário, diante dos indivíduos e de toda a população que 

necessitam de um fundo para sua prevenção de riscos a sua dignidade (CASTRO e LAZZARI, 

2010, p. 52).   

Segundo Takoi, (2009, p.298), este princípio está relacionado em virtude dos 

fundamentos da dignidade humana em principalmente em seus direitos pois influencia a 

organização social entre os estados diante toda a população. Diante de um modo sociológico 

diante da solidariedade em face da subjetiva e uma objetiva Avelino entende que: 

 

“Atuar humano, de origem no sentido de semelhança, cuja finalidade objetiva é 

possibilitar a vida em sociedade, mediante o respeito aos terceiros, tratando-os como 

se familiares o fosse, e cuja a finalidade subjetiva é se auto- realizar, por meio da ajuda 

ao próximo “(AVELINO, 2005, p.250). 

 

Como direito fundamental do estado e sobre as em fase da dignidade da pessoa humana 

é dever do estado a promover para a sociedade um equilíbrio sobre as suas contribuições para 

um prol do bem comum a toda sociedade (GUSMÃO, 2000, p.93). 

Sendo assim o princípio da solidariedade nos termos previdenciários, serve para 

atender os fins da justiça social, ocorre que a proteção social devem a necessidade que os 

indivíduos resultam diante do dever do estado no âmbito da saúde como um dos os recursos 

que são suportados pela sociedade para atender as suas prestações de serviços conforme suas 

necessidades (PINHEIRO, 2007, p.64). 

Segundo Martins, (2007, p.59) ocorre a solidariedade na seguridade social, quando os 

indivíduos da sociedade economizam para assegurar benéficos diante de um grupo de pessoas 

que realmente necessitem, assim sendo distribuídas de forma igual para todos sem deixar os 

indivíduos desamparados por desigualdades.     
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2.3.4 Princípio da universalidade de cobertura e do atendimento. 

 

Esse princípio contempla todos os indivíduos, afirmando que os mesmos estarão 

cobertos pela proteção social diante das situações futuras, tendo consigo a relação jurídica 

previdenciária beneficiando todos os segurados e também os seus dependentes. Muitas dessas 

ações judiciais são relacionadas com a saúde dos cidadãos que são postuladas neste mesmo 

princípio, assegurando a todos os ramos da proteção social (KERTZMAN, 2011, p.49).  

Conforme Castro e Lazzari, (2010 p.114), este benefício estabelece ao indivíduo as 

opções sobre o regime da previdência social, mesmo ele querendo ou não fazer as contribuições, 

é independente para escolher, mas não vai ser pela falta de contribuição que deixará de ser 

filiação ao órgão, só não vai ter vínculo, pois bem, este mesmo princípio reconhece que a 

filiação só se dá pela atividade remunerada e não pelo pagamento de contribuições.  

Segundo Júnior, (2010, p. 138) faz uma ressalva a respeito deste princípio em sua obra 

Direito Previdenciário: 

 

“Cabe ressaltar que, conquanto o sistema previdenciário adote o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inc. I da 

CF/88), o sistema parte de um núcleo mínimo de proteção para que a partir dele, de 

acordo com a capacidade econômica do Estado, possa ir ampliando o núcleo de 

eventos protegidos. Daí porque se afirmar que o princípio da universalidade tem 

caráter programático”. 

 

Assim esse princípio caberá principalmente sobre a seguridade social, para que o 

mesmo cobra com todas as necessidades que a na sociedade, sendo assim, todos no pais fazem 

jus do benefício e não havendo desigualdade, em regra o ser humano que estiver necessitando 

e for por algum motivo atingido pelo contingencia social terá por respeito o acesso a proteção 

assistencial (MARTINS, 2002, p.158 apud WOLNEY e SILVA, 2013, p.81). 

Este princípio da universalidade do atendimento é uma questão subjetiva relacionando 

o sujeito sobre a relação jurídica previdenciária, diante que os cidadãos tenham todo o acesso 

as proteções sociais. Diante disso Martins afirma que: 

 

“A universalidade da cobertura deve ser entendida como a necessidade daquelas 

pessoas que forem atingidas por uma contingência humana, como a impossibilidade 

de retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte, etc. Já a universalidade do 

atendimento refere-se as contingências que estão cobertas, não as pessoas envolvidas, 

ou seja, as adversidades ou aos acontecimentos em que a pessoa não tenha condições 

próprias de renda ou de subsistência” (MARTINS, 2009, p.78).  
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De outra forma este princípio nos mostra que a universalidade da previdência social, 

vem sendo estipulada aos beneficiários que não vão receber os mesmos benefícios nas mesmas 

condições cada um vai ter a suas regras e seus requisitos para a concessão, mas sempre 

lembrando da diferenciação de cada benefício (JUNIOR, 2014, p.9).  

Segundo Castro, (2007, p.98), diante dessas mudanças, se tem violado o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento, pois se entende que essa proteção social tem 

alcance para todos os eventos com necessidades de reparação para quem realmente tem 

necessidade, pois este princípio tem a prestação de ações, benefícios e a sua prestação perante 

a seguridade social, sendo inclusa as prestações previdenciárias que são entregues aos 

segurados e seus dependentes. 

Contudo, podemos perceber que a cobertura ou atendimento sempre terá vínculo com 

todos os benefícios, ações, prestações e serviços, sendo que este princípio, é nada mais do que 

um amparo a todos os indivíduos que necessitem de ajuda financeiramente perante a sociedade. 

Assim, caberá à seguridade atender todas as demandas que a sociedade necessita sobre o 

atendimento das prestações e socialmente danosas ou eventualmente afetam a integridade física 

ou mental dos indivíduos e da sua família pelo seu trabalho (MARTINS, 2002, p.158). 

Diante do Exposto o princípio da universalidade na seguridade social vem de modo a 

acolher todas as pessoas que estão precisando de alguma ajuda ou ainda que possam vir 

acontecer, situações muitas das vezes danosas ou eventualidades que afetam dignidade da 

pessoa humana no meio de uma sociedade (FELIPPO, 2019, n.p.). 

  

3. OS REGIMES DA PREVIDENCIA SOCIAL E O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO 

RECLUSÃO. 

  

Neste segundo capitulo será abordado os regimes que fazem parte da previdência 

social e especificando as regras e os princípios que compõem o mesmo, também abordando o 

auxílio reclusão sua história os requisitos que visam os benefícios para concessão até a cessação 

do benefício estudado neste trabalho.  

 

3.1 Regimes da previdência. 

 

O Brasil tem distintos regimes previdenciários, diante da previdência social todos esses 

regimes determinam as regras e princípios para todos os benefícios, aumentando os custos do 
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sistema previdenciário para facilitar as ações de fraude contra os mesmos.  Pode-se dizer que 

existem três tipos de regimes que abrangem a população os quais são: o Regime Geral de 

Previdência; os Regimes Próprios de Previdência Social; e o Regime de Previdência 

Complementar (JÚNIOR, 2010, p.145). 

 

3.1.1 Regime geral da previdência social (RGPS). 

 

O Regime Geral da Previdência Social é um grande plano previdenciário brasileiro, 

como mostra o Artigo 201 da Constituição Federal, a forma que se constitui a organização da 

Previdência Social se dá por do regime geral de filiação que tem como principal característica 

a contribuição, vejamos:  

 

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: I -  cobertura dos eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; II -  proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; III -  proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário; IV -  salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 

segurados de baixa renda; V -  pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 

(BRASIL,1988).  

 

De acordo com Amado, (2015, p.115) a administração do RGPS foi atribuída ao 

Ministério da previdência Social, órgão integrante da União, sendo criada pela Lei 8.029/90 

regido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, fruto da fusão da 

IAPAS – instituto de Administração Financeira da Previdência Social com o INPS – Instituto 

Nacional de Previdência Social, com função de gerar os benefícios e serviços do RGPS.   

Segundo IBRAHIM, (2014, p.173) o Regime Geral da Previdência Social está previsto 

na Lei 8.213/1991 em seu artigo 9° e no artigo 6º do Regulamento da Previdência Social visto 

pelo Decreto n°3.048/1999, formados pelos segurados obrigatórios e facultativos. O RGPS vem 

atender os benefícios em quais quer situações prevista no artigo 1º da mesma Lei:  

 

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, 

desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 

 

 

Este regime administrado por autarquia Federal, que compõe a administração indireta 

Federal denominada como Instituto Nacional do Seguro Social, originário do IAPAS com o 
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INPS. Na questão de autarquia, o INSS totalmente jurídico de direito público com conexão do 

Ministério da Previdência Social – MPS sendo que ficará de fora a assistência e a saúde 

(IBRAHIM, 2014, p. 174).  

Os beneficiários deste regime são os cidadãos que fazem as prestações previdenciárias, 

pois por meio de alguma fatalidade ou riscos sociais possam utilizar dos benefícios previstos 

na Lei. Essas prestações se dividem em benefícios e os serviços, os benefícios é uma obrigação 

de dar do INSS já o serviço será uma obrigação de fazer, ou seja, são beneficiários do RGPS os 

segurados da previdência social (obrigatórios e facultativos) e seus dependentes (IBRAHIM, 

2014, p. 174). 

Como salienta Goes, (2015, p.77) o segurado é uma pessoa física filiada do RGPS, 

podendo ser segurado obrigatório ou facultativo independentemente se possuem atividade 

laboral ou remunerada. Os segurados obrigatórios se dividem em empregadores, empregadores 

domésticos, trabalhador avulso, especial, contribuinte individual.  

Os segurados facultativos são as donas de casa, o sindicato de condomínio, quando 

não remunerado; o estudante; o brasileiro que acompanha o cônjuge em serviço no exterior; 

aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social; o membro de conselho 

tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime da previdência social; o bolsista e 

estagiário; o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculada a qualquer 

regime de previdência social; o brasileiro residente ou domiciliado no exterior se filiado no 

regime que o Brasil tenha acordo; o segurado recolhido em prisão sob regime fechado ou 

semiaberto, que preste serviço dentro ou fora da unidade penal (IBRAHIM, 2014, p. 214). 

Segundo Goes, (2015, p.77).   Os dependentes estão vinculados ao RGPS, pela razão 

do seu vínculo com segurados. A partir do momento em que ele o deixa de manter qualquer 

relação o RGPS como é caso da perda de qualidade do segurado, o dependente acaba deixando 

de usufruir os benefícios do regime da previdência.  

Os trabalhadores que são excluídos do regime Geral da Previdência Social são os 

militares, os magistrados, os ministros e conselheiros dos tribunais de contas, os membros do 

Ministério Público e os servidores civis ocupantes de cargo efetivo de qualquer poder da união, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou das autarquias e fundações serão 

excluídos do regime RGPS, mas sendo amparados pelo regime Próprio de Previdência Social 

(GOES, 2015, p.143). 
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3.1.2 O regime próprio de previdência social (RPPS).  

 

 Podemos entender que os regimes da previdência social são conjuntos de normas e 

princípios que regem a relação jurídica da previdência em conformidade com os cidadãos. Os 

Regimes Próprios de Previdência Social são regidos pelas Leis n° 8.212/1991 como Plano de 

custeio e a Lei n° 8.213/1991 Plano de Benefício. Este regime é instituído e regrado pelas 

pessoas jurídicas de direito público interno como a União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios (JÚNIOR, 2010, p.658). 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201 § 5º proíbe a filiação no regime 

Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo, se o mesmo estiver 

participando de regime Próprio de previdência. O regime RPPS, tem algumas características 

sendo eles em caráter contributivo, que se dá por meio do equilíbrio financeiro do estado sendo 

isso, não pode gastar mais do que se ganha. A atuarial que será indispensável, para que sejam 

reguladas as contribuições possibilitando uma visibilidade em longo prazo. E o caráter solidário 

princípio fundamental do direito da seguridade social (JÚNIOR, 2010, p. 659).  

A Lei n°8.212/1990 no âmbito Federal determina o Regime Jurídico Único para os 

servidores dos Poderes da União, dos ex territórios, das autarquias, inclusive as de regime 

especial e também das fundações públicas ou aquelas contratadas por tempo indeterminado 

(JÚNIOR, 2010, p. 659).  

Goes, (2015, p.688) salienta que os benefícios do regime Próprio da Previdência 

oferecem cobertura, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ocupante de cargo em 

comissão declarado em lei, também estará vinculado os que exercem mandato eletivo livre 

nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário que será aplicado o regime Geral 

da Previdência Social. Será vinculado o mandato eletivo federal, estadual e municipal desde 

que não sejam vinculados a regime Próprio de Previdência Social.  

Os funcionários públicos Federais são atualmente regidos pelo artigo 40 da 

Constituição Federal com a emenda constitucional n°41, pela Lei n°8.112/90, sendo regime 

jurídico único que nos mostra a seguir:  

 

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 20. Fica 

vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os 

servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo 
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regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X (BRASIL, 

1990). 

 

Esses sistemas são aplicados na tentativa de criação de regimes previdenciários 

diferentes entre os poderes do Estado, diante disso todos terão o mesmo órgão gestor dentro de 

um regime previdenciário vinculado ao mesmo ente federativo (Nolasco, 2019, n.p.). Diante 

disso, os temas sobre a reforma da Previdência se tornam mais complexos sobre as demais 

diferenças entre os regimes PRRS e o RGPS.  

Os benefícios do RPPS dependem de 2 (dois) fatores que são: a contribuição ao INSS 

e do tempo de serviço para concluir a aposentadoria. Sendo capaz de se aposentar a partir de 10 

(dez) anos de carreira no setor público ou completando 5 (cinco) anos no mesmo cargo efetivo. 

Levando que a idade para o mesmo é de 65 (sessenta e cinco) anos para homens e 60 (sessenta) 

para mulheres. Já os contribuintes de iniciativa privada terão que comprovar 30 (trinta) anos de 

contribuição (REIS, 2019, n.p.).  

Alguns dos benéficos que fazem parte do regime Próprio de Previdência Social da 

União se encontram na Lei 8.112/90 que dispõe no seu artigo 195, quanto ao servidor: 

aposentadoria auxilio- natalidade, salário- família, licença para tratamento de saúde, licença à 

gestante, à adotante e licença- paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, 

garantia de condições individuais e ambientais de trabalho. Em relação aos dependentes, os 

mesmos possuem os seguintes benefícios: pensão vitalícia e temporária, auxílio- funeral, 

auxílio reclusão, assistência à saúde (BRASIL, 1990, n.p.).  

No RPPS, os lucros das aposentadorias e das pensões diante das suas concessões não 

podem exceder a remuneração do respectivo servidor em seu cargo efetivo onde serviu de 

parâmetro para concessão de aposentadoria ou da pensão. Diante disso, se aplica o artigo 37, 

XI da Constituição Federal que tendo acumulação de cargos ou empregos públicos ou de outras 

atividades que fiquem ligadas ao regime Geral de Previdência Social (GOES, 2015, p.718). 

Goes, (2015, p.719) afirma que a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios 

devem estar filiados no regime de previdência complementar, ou seja, deverá ser fixado o valor 

das aposentadorias e pensões a serem concedidos pelo RPPS, será fixado com o mesmo teto do 

RGPS, e a sua complementação será paga pela Previdência Complementar Pública.   

Há também a vedação, a inclusão de critérios e requisitos para concessão da 

aposentadoria, com exceção da aposentadoria especial, a qual as atividades dos segurados 

prejudicam a sua saúde sendo uma atividade de risco e também os portadores de deficiência. Já 

os professores terão que comprovar o tempo do exercício nas funções de mestre, tendo como 
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privilegio da redução de 5 (cinco) anos na idade e tempo de contribuição para as demais 

aposentadorias (ZUBA, 2011, p. 90).  

  

3.1.3 Previdência complementar.  

 

Segundo salienta Ibrahim, (2014, p.783) a Previdência Complementar, que 

principalmente é iniciado pela Lei nº 6.435/77 que adiantava o funcionamento deste sistema. O 

regime Complementar dos Servidores Públicos quando vinculados ao RPPS, podemos ver no 

artigo 40 § 14, 15 e 16 que não são de questão de contribuição privada, mas sim de pública.  

Segundo Zuba, (2011, p.96) os entes de previdência privada, diante de todas as 

transformações que está ocorrendo no âmbito previdenciário, formam-se uma segunda rede de 

seguridade com participação do poder público, sendo regularizada pela lei complementar que 

conforme mostra no artigo 202 da Constituição Federal. Assim é composto por duas 

características a contratualidade e facultatividade, sendo que a previdência privada é de caráter 

contratual.  

Como nos mostra Ibrahim, (2014, p.786) o sistema complementar do RPPS, será o 

ingresso de natureza pública, não é obrigatório. A entrada do regime complementar, público ou 

privado será sempre voluntária. A ingerência estatal permite até a intervenção na entidade de 

previdência complementar, protegendo os participantes que podem ser decretadas em diversas 

situações como a irregularidade nas constituições das reservas técnicas dos fundos ou na 

cobertura dos ativos garantidores. Sobre a aplicação dos recursos das reservas técnicas, 

provisões e fundas sobre forme imprópria com as normas. O desrespeito das obrigações sobre 

os regulamentos dos planos dos benefícios e pôr fim a falta de dinheiro para que a solução de 

todos os benefícios se concretize conforme as suas atividades.  

De acordo com Goes, (2015, p.744) o plano de custeio da previdência complementar, 

determinara um nível de contribuição sobre as reversas para as concessões dos benefícios, 

fundos, provisões e sobre todas as despesas, tudo isso fiscalizado pelos órgãos competentes. 

Kertzman, (2015, p.493) defende que pode ser de duas modalidades o regime de 

Previdência Complementar dos Servidores Públicos e o regime de Previdência Privada 

Complementar. O qual o primeiro é previsto no artigo 40º da Constituição Federal, como 

mencionado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a partir da designação do 

regime de previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo poderá 

a partir disso, definir o valores das aposentadorias e pensões que serão concedidas pelo seu 



19 
 

regimes, de acordo com o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime Geral de 

Previdência Social.  

Privada Complementar está previsto no artigo 202 da Constituição Federal, que é 

facultativo e de natureza privada relacionado ao regime RGPS, constituindo reservas para se 

ter os benefícios controlados (KERTZMAN, 2015, p.494).  

O regime da Previdência complementar Privada é dividido em duas categorias, 

previdência complementar fechada, previdência complementar aberta. O primeiro refere-se as 

pessoas que contribuem para usufruírem dos benefícios, sendo mais fácil aos empregados de 

uma empresa, aos servidores dos entes federativos, aos associados de pessoa jurídica. E a 

previdência complementar aberta: que são formadas por sociedades anônimas com a finalidade 

de instituir planos de benéficos em caráter previdenciário, de forma de renda ou no pagamento 

a qualquer pessoa física fazendo convênios com os grandes bancos brasileiros (KERTZMAN, 

2015, p.495 e 496). 

 

3.2 O Benefício do Auxilio Reclusão. 

Neste tópico será abordado o benéfico do auxílio reclusão, seus principais aspectos, o 

seguro e seus dependentes, suas formas de concessão, desde seus requisitos até a sua cessação.  

 

3.2.1 Resgate histórico do auxílio reclusão. 

De acordo com Muniz e Savani, (2015, p. 165), o auxílio reclusão não é um benefício 

recente em nosso sistema jurídico, ele foi constituído há aproximadamente 82 anos pela 

Constituição Federal de 1988, e pelo decreto n° 22.872 que regula o Instituto de Aposentadorias 

e Pensões dos Marítimos em seu artigo 63:  

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 resulte perda 

do emprego, e preencher todas as condições exigidas neste decreto para aposentadoria, 

poderá requerê-la, mas está só 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. (BRASIL,1998). 

 

Com isso, o condenado que estava trabalhando, em uma empresa com carteira assinada 

em sua função, por ventura comete falta grave e vai preso pelo ato, o mesmo não deveria estar 
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ganhando por este benefício, tendo em vista que o mesmo tinha consciência dos atos praticados, 

já os seus dependentes poderiam estar exercendo atividade remunerada e não depender do 

auxílio reclusão. 

Segundo nos ensina Hélio Gustavo Alves:  

 

“[...] o auxílio-reclusão é um benefício que garante a proteção da família e 

dependentes, além da fundamental importância para o equilíbrio da economia do País, 

ou seja, proporciona aos recebedores uma qualidade de vida digna, servindo a renda 

mensal para sustentação às bases alimentar e educacional e à saúde” (ALVES, 2007, 

p.120).  

 

 

O surgimento do auxílio reclusão ainda é incerto no ordenamento jurídico brasileiro, 

mas está desde da década de 1930, e tem um grande interesse por parte dos governantes e 

também do legislador para proteger os dependentes dos segurados que se encontram presos. 

Neste sentido Russomano relata:  

 

“O criminoso, recolhido à prisão, por mais deprimente e dolorosa que seja sua posição, 

fica sob a responsabilidade de Estado, mas, seus familiares perdem o apoio econômico 

que o segurado lhes dava, e, muitas vezes, como se fossem os verdadeiros culpados, 

sofrem a condenação injusta de gravíssimas dificuldades. Inspirando por essas ideias, 

desde o início da década de 1930, isto é na fase de criação, no Brasil, dos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões, nosso legislador teve o cuidado de enfrentar o problema 

e atribuir ao sistema de previdência social o ônus de amparar, naquela contingência, 

os dependentes do segurado detento ou recluso” (RUSSOMANO,1981, p.214). 

 

O auxílio reclusão foi criado pelo Decreto n°22.872, 29 de junho de 1933, não é de 

hoje que o auxílio reclusão está no meio do ordenamento jurídico passando mais de 82 anos e 

veio ser recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo o instituto de Aposentadorias 

e pensões dos Marítimos (NUNES E ESPINOZA 2005, apud CORDEIRO, 2006, p. 35). 

A lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, em seu artigo 43, mostra que o 

recebimento de algum benefício teria que constar uma carência mínima de 12 contribuições, e 

isso independia da renda que os indivíduos tinham para usufruir de algum benefício (RIBEIRO, 

2008, p.241).  

Como salientam Muniz e Savani, (2015, p. 166), no ano de 1934 ocorre uma alteração 

que regulava o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários, feita pelo decreto n° 

24.615 juntamente com o decreto 54 que formulava o auxílio reclusão ditando os requisitos 

previstos no Artigo 67. 

 
Art.67 - Caso o associado esteja preso, por motivo de processo ou cumprimento de 

pena, e tenham beneficiário sob sua exclusiva dependência econômica, achando-se 

seus vencimentos suspensos, será concedida aos beneficiários enquanto perdurar 
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esta situação, pensão correspondente a metade da aposentadoria por invalidez e que 

teria direito, na ocasião da prisão. 

 

Segundo Lazzari, (2014, p.823), o auxílio reclusão é devido, nas condições da pensão 

por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda, mas para se valer o preso tem que estar 

recluso e não recebendo remuneração ou algum outro benefício da previdência social.  

Nesta situação, o dependente do segurado preso que estiver com necessidades tem o 

direito de receber um auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mas nem sempre 

os que recebem tem essa necessidade, entrando aqui o papel do instituto para fazer as revisões.  

O auxílio reclusão foi criado pela Lei n° 3.807 de 26 de agosto de 1960 juntamente 

com a LOPS – Lei Orgânica da Previdência Social, para a assistência dos dependestes dos 

presos durante a ditadura militar. Mas ao passar dos anos esta mesma lei sofreu várias alterações 

e hoje está regulamentada a Lei n° 8.213 de 24 de junho de 1991 está implantado o auxílio, com 

todos os seus requisitos será apenas concedido ao segurado preso tanto em regime fechado ou 

em regime semiaberto, ainda mais comprovando a sua condição de segurado, mediante 

contribuição ou que tenha exercido atividade remunerada.  

Sendo que o preso poderá exercer atividade remunerada dentro da prisão podendo ser 

um segurado do tipo contribuinte individual sem tirar os direitos dos seus dependentes, sejam 

eles cônjuges ou companheiro (a) filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais ou irmãos não 

emancipados menores de 21 anos ou inválidos, ainda se o preso falecer converterá o benefício 

para uma pensão por morte (CALANDRELI, 2018, n.p.).  

Vale lembrar que, o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado e para que 

esse benefício seja concluído, todos precisam estar filiados à Previdência Social para dar 

continuidade ao mesmo. O beneficiário tem que estar cumprindo com a sua pena nos regimes 

fechado e semiaberto pelo ato cometido, assim criando um sistema para proteção ao segurado 

e de sua família (SOUZA, 2014, p. 27). 

Como já salientamos, esse benefício é concedido aos dependentes do segurado 

conforme as informações do instituto Nacional do Segurado Social, sendo que os valores ao 

passar dos anos vão aumentando a cada ano será feito o reajuste do benefício. Segundo 

(SOUZA, 2014, p. 28) é concedido o benefício se o segurado estiver preso, seja em regime 

fechado ou semiaberto, durante período de reclusão ou detenção ainda que não tenha saído a 

sentença condenatória, previsto no artigo 116, §5° do decreto n° 3.048/199:  

 
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 
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ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). § 5º O auxílio-reclusão é devido, 

apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime 

fechado ou semiaberto. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. 

 

O auxílio reclusão, será concedido ao indivíduo em caráter alimentar ao segurado de 

baixa renda, mesmo que ele esteja cumprimento com a sua pena, pois trata de uma obrigação e 

não uma punição sobre os dependentes (AGUIAR,2018, n.p.). A concessão deste benefício 

encontra-se no artigo 80 da lei 8.213/91: 

Art. 80 – “O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, 

aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da 

empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 

permanência em serviço. Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá 

ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a 

manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição 

de presidiário.” 

 

A duração do benefício para os dependentes e familiares como cônjuges, 

companheiro(a), cônjuge divorciado que recebem pensão alimentícia tem durabilidade de 4 

meses da data em que foi preso, e se o ocorrer a reclusão antes de atingir os 18 meses de 

contribuição mensais ou se o casamento ou união estável tiver durado menos que 2 anos antes 

da prisão (AYRES, 2018, n.p.). 

A manutenção do auxílio reclusão sucede através da Previdência Social a cada três 

meses por meio de uma nova declaração de carcerária emitida pela unidade prisional. Essa 

declaração deverá ser entregue ao instituto para que o mesmo tenha um controle da situação o 

preso ainda se encontra instalado na prisão ou se caso o segurado esteja foragido ou tenha sido 

posto em liberdade, diante desse fato não ocorre o pagamento do benefício e o mesmo será 

suspenso aos seus dependentes (IBRAHIM, 2015, p. 681). 

Com a mudança da Emenda Constitucional n°20 de 1998, foi incluso mais um requisito 

para a concessão do benefício, sendo ele a baixa renda assim diminuindo um número muito alto 

de beneficiários que procuravam para receber o auxílio, sendo assim excluindo os segurados 

com renda maior estipulada ao INSS (NETO, TEXEIRA E SERAFIM, p.4).  

 

3.2.2 A reclusão como contingencia necessária à concessão do benéfico. 

 

O direito do condenado sobre o auxílio reclusão está previsto na a Lei de Execuções 

Penais de 1984 e pela Constituição Federal de 1988, mesmo que o condenado esteja em cárcere 

não perderá os seus direitos, pois eles estão protegidos pela Organização das Nações Unidas 

https://mariliaayres.jus.com.br/publicacoes
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(ONU), mas o auxílio é um benefício do Instituto da Previdência Social– INSS (AYRES, 2018, 

n.p.).  

Para receber o benefício os dependentes do condenados e principalmente o preso 

devem seguir uma série de requisitos diante da lei que são: o recolhimento do segurado à 

instituição carcerária, cumprir com a pena em regime fechado ou semiaberto, baixa renda 

devidamente comprovada, o preso não pode estar gozando de auxílio-doença, aposentadoria ou 

recebendo abono de permanência, deve ser comprovado o pagamento de no mínimo 24 

prestações mensais ao INSS anteriormente da prisão, o cônjuge ou o companheiro não terá 

direito ao benefício se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de 2 

anos da data da prisão do segurado, com exceção se forem considerados incapazes para exercer 

atividades para o seu sustento (VENTURA, 2019,n.p.). 

A empresa que por ventura tenha um empregado que esteja preso, imediatamente os 

fiscais desta vão analisar a situação do contrato de trabalho (Nascimento,2018, n.p.).  Sendo 

assim, o empregador poderá escolher se vai deixar o contrato suspenso ou dará a conta para o 

empregado, por fim será desligado da empresa. Uma das formas que o empregador terá para 

desligar o colaborador da empresa e por justa causa é quando o mesmo está cumprindo a pena 

privativa de liberdade, conforme o artigo 482, alínea D da Consolidações das Leis do Trabalho 

(CLT): “Art.482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. D) 

Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão de execução 

de pena.”  

Se o empregador quiser romper com o contrato antes de ser considerado culpado ele 

deverá quitar com todas as verbas trabalhistas sem nenhuma exceção, diante do fato a empresa 

tem que deixar bem claro o motivo do rompimento. Outra possibilidade é a rescisão sem justa 

causa, terá o desligamento do empregado da empresa, sendo que precise ter um aviso de 

recebimento ou um procurador da empresa, tendo por obrigação pagar todos os direitos como 

a multa da rescisão e o FGTS, sem que a empresa fique sujeita a processo trabalhista, pois o 

motivo da prisão não é motivo de demissão de um empregado (VENTURA, 2018, n.p.).  

 

3.2.3 Segurados e seus dependentes. 

 

Como salienta Martins, (2007, p.79) a palavra segurado vem do Direito Civil, que tem 

como significado aquela que está coberto contra os riscos de um contrato de seguro. Em outras 

palavras, o segurado é aquele que vai receber o seguro no âmbito da previdência, para usufruir 

https://mariliaayres.jus.com.br/publicacoes
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dos benefícios, mas também precisará contribuir para Previdência Social para receber a 

cobertura.  

Mais profundamente o conceito de segurado, não é apenas aquele que exerce atividade 

remunerada, visto como a dona de casa, o sindicato de condomínio como também outros tipos 

de trabalhadores que não exercem atividade remunerada, mas também para aquele que paga 

suas contribuições. O segurado não é apenas quem recebe o benefício, mas sim aquele que paga 

a sua contribuição sendo assim, as pessoas físicas que exercem, ou já exerceram atividade 

remunerada ou não, com ou sem vínculo empregatício (IBRAHIM, 2014, p.684). 

Como destaque Coimbra, (2001, p.111) lembrar dos trabalhadores como segurados é 

identificar uma evolução na legislação, onde a pessoa está sendo protegida pelo Estado por 

alguma situação que a lei prescreve, com isso proporcionar soluções aos cidadãos. O segurado 

é uma pessoa física que trabalha possuindo ou não remuneração ou vínculo empregatício o qual 

nas palavras de Martins: 

  

“Essa definição compreende tanto os que ainda exercem atividade remunerada (que 

estão ativa) como os que já estão aposentados. Tanto faz se a pessoa exerce ou não 

atividade remunerada, pois o estudante, o desempregado, a dona de casa e o sindicato 

de condomínio não exercem atividade remunerada, mas são segurados do sistema em 

estudo. A atividade exercida pode ser tanto efetiva, diária, como a do trabalhador 

empregado ou ocasional, como a do empregatício eventual. Não há necessidade de 

haver vínculo empregatício para configuração da condição de segurado, pois também 

são segurados o trabalhador avulso e o autônomo, e este não tem vínculo de emprego. 

É segurado toda a pessoa que usufruir ou pode usufruir de benefícios” (MARTINS, 

2007, p.79).  

  

Segundo Correia e Correia, (2011, p.227), a algumas situações para a manutenção dos 

segurados perante a previdência social que são, quando em gozo de um benefício previdenciário 

não se perde a qualidade de segurado, resguarda o segurado até 12 (doze) meses após a cessação 

das contribuições, no caso de doença de segregação compulsório terá a conservação da 

qualidade de segurado, também mantem a qualidade de segurado por 12 (doze) meses após o 

livramento do preso retido ou preso nos casos de auxílio reclusão.  

Diante o autor Lazzari, (2014, p. 183), o segurado da previdência social, tem vínculo 

jurídico a partir de sua filiação de determina sua contribuição, sendo um prestação de direitos 

e obrigações disposto no artigo 20 do Decreto n°3.048/99. A filiação se inicia no momento que 

o segurado começa a fazer parte da seguridade social permanecendo o tempo de quiser 

preenchendo todos os seus requisitos para manter-se como segurado (CASTO e LAZZARI 

apud RUPRECHT, 2014, p.183).  
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Segundo Lazzari (2014, p.195) os dependentes são aquelas pessoas que mesmo não 

contribuindo com a seguridade social, de alguma forma a Lei dos benefícios traz eles como 

possíveis beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.  

Como salienta Martinez, (1997, p.201), os dependentes são aquelas pessoas que tem 

subordinação aos segurados. Sendo ou não inscritos sobre a seguridade social, além do mais, a 

casos já vistos em lei que não há necessidade de dependência econômica, como é no caso dos 

cônjuges, ambos exercem alguma atividade remunerada e assim sendo, um vai sei dependente 

do outro para fins previdenciários.  

Os dependentes no direito previdenciário são aquelas pessoas que usufruem de algum 

benefício previdenciário deixado pelo segurado como estão previstos no artigo 16 da Lei 

8.213/91:  

 

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, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; I - o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 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 que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) (Vide Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) 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; (Redação dada pela Lei 

nº 13.146, de 2015) (Vigência) II - os pais; III - o irmão, de qualquer condição, menor 

de 21 (vinte e um) anos ou inválido; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, 

de 1995) III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; III - o irmão de 

qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento 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; (Redação dada pela 

Lei nº 13.146, de 2015) IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

maior de 60 (sessenta) anos ou inválida. 

 

Vale lembrar que o auxílio reclusão é para os dependentes do segurado e para que esse 

benefício seja concluído, todos precisam estar filiados à Previdência Social para dar 

continuidade ao mesmo. O beneficiário tem que estar cumprindo com a sua pena nos regimes 

fechado e semiaberto pelo ato cometido, assim criando um sistema para proteção ao segurado 

e de sua família (SOUZA, 2014, p. 27). 
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3.2.4 Requisitos para concessão.  

 

Incialmente, há que ressaltar que a concessão do benefício é a exclusão do segurado 

ao meio da sociedade, mediante o seu direito de liberdade. Também podemos salientar quando 

o réu estiver foragido, ele não terá a possibilidade de ter jus ao pagamento do benefício 

(CORREIA e CORREIA, 2011, p.332).  

O benefício previdenciário será concedido desde que o recluso tenha qualidade de 

segurado na data da prisão, ou esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado 

ou semiaberto. Desta forma, os dependentes do segurado que esteja em livramento condicional 

ou cumprindo pena em regime aberto não poderão usufruir do benefício de auxilio reclusão. 

Assim como na pensão por morte o benefício de auxílio reclusão depende de carência, ou seja, 

é necessário que o segurado tenha no mínimo 18 contribuições para que os dependente possam 

usufruir do benefício (Natividade Jurídica, 2019, n.p.). 

A duração do benéfico para cônjuge, se dá a partir dos seguintes critérios a prisão deve 

ocorrer depois de realizadas as contribuições mensais e o casamento ou a união estável contar 

com o período de pelo menos 02 anos antes da prisão do segurado. A data de início do auxílio 

reclusão será da prisão, quando requerida até 90 dias depois da prisão, do requerimento, a 

duração do benefício para os filhos, equiparado ou irmãos, de ambos os sexos, será até os 

mesmos completarem 21 anos de idade, salvo se for invalido ou por deficiência intelectual ou 

mental ou deficiência grave. O auxílio reclusão será mantido tanto para o cônjuge quanto para 

os filhos e equiparados ou irmãos desde que o segurado não seja posto em liberdade, não passe 

a cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto ou esteja foragido, pois o benefício 

será encerrado (Natividade Jurídica,2019, n.p.).  

Os documentos necessários para dar entrada ao benefício são, declaração expedida 

pela autoridade carcerária, informando a data da prisão e o regime carcerária do segurado 

recluso. Documento de identificação do requerente o documento deve ser válido, oficial, legível 

e com foto e o número do CPF do requente. Nos termos do artigo 24 da Lei n°8.213/91, a 

carência para usufruir do benefício será o número de contribuições, tanto para os seus 

dependentes ou para os seus segurados para que se possa usufruir do mesmo (SILVA, 2009, 

p.86-87).  

Segundo Mozart, (1977, p.112), não decorre da previdência social ter a finalidade de 

obrigar o legislador a contribuir, mas sim, será uma necessidade pratica para se vincular a 

concessão do benefício ou prestação do serviço a determinado número de contribuições pagas 

pelo segurado.  

https://natividadejuridica.com/author/savio/
https://natividadejuridica.com/author/savio/
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Após EC n°20/98 com a chegada da Medida provisória 871/2019, passou 

primeiramente a mudar o período de carência sendo modificado por 24 meses, observando os 

critérios que muitos dos casos da população carcerária  não possuem vínculos empregatícios 

ainda mais por um período igual a 24 meses, sendo alterado o artigo 25 da Lei 8.213/19911, se 

o segurado perder a sua qualidade de segurado o mesmo precisa contar a partir da data em que 

se filiar com a previdência social com um período integral de carência para ter direito de 

recebimento do auxílio reclusão (ARAÚJO, 2012, p.08.).  

3.2.5 Suspensão e cessação. 

 

Segundo Alves, (2007, p.109) duas são as formas em que pode ser interrompido o 

benefício do auxílio reclusão, sendo elas pela suspensão ou cessação.  

A suspensão se dá por meio de fuga do condenado, se o segurado, mesmo que privado 

de liberdade passa a receber o auxílio reclusão. (Torres,2019, n.p.).  Assim sendo, se os 

dependentes não apresentarem o atestado prisional (declaração de cárcere) no prazo de 3 meses 

e por fim se o condenado subsistir seu regime e cumprir a pena em regime aberto ou em casa 

de albergado, conforme o artigo da instrução Normativa n°118 de 14 de abril de 2005, 

regulamenta os casos em que o benefício será suspenso, vejamos:  

 
Art. 300 – Os pagamentos do auxílio reclusão serão suspensos: I – No caso de fuga; 

II – Se o segurado, ainda que privado de liberdade, passar a receber auxílio doença; 

III – Se o dependente deixar a prisão por livramento condicional, por cumprimento da 

pena em regime aberto ou por prisão albergue. § 1º - No caso de fuga, o benefício será 

suspenso e, se houve a recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em 

que ela ocorrer, desde que mantida a qualidade de segurado. § 2º - Se houver exercício 

de atividade dentro do período de fuga, será ele considerado para verificação de 

manutenção de qualidade de segurado.  

 

O auxílio reclusão tem o seu encerramento na mesmas condições que o benefício de 

pensão por morte, assim o segurado que obter a liberdade independentemente da situação o 

auxílio imediatamente será cessado não havendo algum modo de ser reativado (MARTINEZ, 

2003, p.749). 

De acordo Silva, (2009, pp.90-91), concessão do livramento condicional ou em 

decorrência da progressão de pena em regime aberto. Opção pelo recebimento do auxílio 

doença conforme o § 1° da Lei n°10.666/2003 que a exercício de atividade remunerada pelo 

segurado durante o período que estiver cumprindo com a regime fechado ou semiaberto, já para 

o caso da cessão do benefício, tem o artigo 299 da mesma instrução normativa que regula, 

conforme dispõe:  
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Artigo 299 – O auxílio reclusão cessa: I – com a extinção da última cota individual; 

II – se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber 

aposentadoria; III – pelo óbito do segurado ou beneficiário; IV – pela emancipação 

ou quando completa 21 anos de idade, salvo de inválido; no caso de filho ou 

equiparado ou irmão, de ambos os sexos; VI – em se tratando de dependentes inválido, 

pela cessação da invalidez, verificação em exame pericial a cargo do INSS. 

 

O benefício cessa com a soltura do segurado segundo o (artigo 117 da RPS) pela morte 

do segurado, emancipação ou atingimento da idade de 21 anos dos filhos, irmãos e enteados do 

segurado se invalido, cessando a invalidez se caso estiver recebimento de aposentadoria do 

segurado no período de cumprimento da pena (SILVA, 2009, p.91).  

Feitas tais considerações, ressaltar o pensamento de Hélio Gustavo Alves entendendo 

que:  

“Se extinto ou reduzido este benefício previdenciário pela baixa renda, ocorrerá um 

retrocesso social. O auxílio reclusão é uma prestação previdenciária de fundamental 

importância nas relações sociais, pois sua concessão faz com que se evite um caos 

tanto para a família do segurado quanto para o País, pois se suprimido esse importante 

benefício, muitos dependentes teriam que partir, seja de qual forma for, legal ou ilegal, 

para trazer o que comer, e sabemos que a hipótese mais provável é, infelizmente, o 

aumento da criminalidade pelo fato da genitora ter que trabalhar e os menores ficarem 

sem a devida base educacional, ficando à mercê do mundo” (ALVES, 2007,  p.118).  

 

Quando este for recapturado, será restabelecido o benefício sendo contado da data que 

ocorrer o fato. Diante disto, terá que valer ainda estar no período de gozo (qualidade de 

segurado).  E quanto ao seu termino, há duas maneiras de se relacionar a cessação do benefício 

perante aos dependentes, sendo causada pela morte, caso de emancipação ou quando atingir a 

maioridade (LIMA, 2019, n.p.).  

O caput do artigo 2° da Lei 10.666/2003, que o exercício de atividade remunerada pelo 

segurado que por motivo estiver cumprindo com o regime fechado ou semiaberto estiver 

exercendo atividade remunerada tornando assim contribuinte individual ou facultativo do 

Regime Geral da Previdência não vai causar a perda do auxílio reclusão perante aos seus 

dependentes diante do exercício realizado (SILVA, 2009, p.90).  

 

4. O DIREITO FUNDAMENTAL À CONCESSÃO DO AUXÍLIO RECLUSÃO E A 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20º DE 1998. 

 

Neste último capitulo deste trabalho será abordado principalmente sobre a Emenda 

Constitucional n°20/1998, especificando as mudanças que o mesmo impôs aos benefícios da 

previdência, mais em especial do auxílio reclusão como um direito fundamental a concessão do 

benefício aos dependentes presos diante das mudanças que ocorrem duramente este período.  
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4.1 O benefício do auxílio reclusão como direito fundamental. 

 

A proteção previdenciária é desenvolvida como um direito fundamental, tanto pela sua 

teoria que está ligada na sua estrutura, finalidade e nas suas funções tendo como garantia fixada 

na Constituição Federal de 1988 e em diversos tratados de direito internacionais de Direitos 

Humanos (SERAU, 2015, p.31). 

Os direitos fundamentais de alguma maneira está relacionada ao de bem estar social 

dos indivíduos sendo o respeito, as diferenças que assim impossibilitam a convivência do ser 

humano perante a sociedade, mas contudo seguindo principalmente os princípios da igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa humana, que ajudam a proteger os direitos fundamentais do ser 

humano como cidadãos de direitos e deveres perante ao estado, direitos políticos e sociais. Os 

direitos fundamentais são devidos a todos indivíduos sendo eles brasileiros ou não. Podem ser 

divididos em 3 gerações que são: os políticos e civis, que defendem o indivíduo perante ao 

estado. A evolução, que busca satisfazer o indivíduo nas necessidades perante a sociedade. E 

por fim a relação de cidadão/Estado, sendo que seria principalmente ligado ao homem e a 

sociedade (VAZ, 2014, pp.33-34). 

Efetuando uma análise do impacto social o benefício do auxílio reclusão, tem direito 

humano, pois este benefício é constantemente criticado nas mídias e também pela sociedade 

como sendo uma bolsa bandido, não sabendo qual seja o seu objetivo real, buscando proteger 

os dependentes da previdência enquanto um direito fundamental, na verdade o auxílio reclusão 

é um benefício muito importante para a manutenção econômica das famílias de baixa renda 

diretamente aos dependentes dos segurados preso ou recluso (SIQUEIRA e JUNIOR, 2018. 

pp.182-183).  

Segundo Flores, (2009, pp.31-34), as grandes lutas que existem entre os seres humanos 

em busca de um tratamento igual para todos também passou a gerar lutas para o meio do direito 

à seguridade social e a proteção previdenciária após das lutas e organizações sociais trazendo 

ameaças, assim foi feita a ampliação da cobertura previdenciária o estudo do construção dos 

direitos humanos, sendo assim, os direitos humanos são resultados de lutas sócias pela 

dignidade humana.  

Como salienta Muhlen, (2014, p.3), o benéfico de auxilio reclusão, para os segurados 

da Previdência Social, se insere na sociedade em sentido de ser concedido por todos os cidadãos 

que se encontra preso e com que se enquadrem nos requisitos obrigacionais que a previdência 

social vem proporcionando ao longo desses anos.   
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A lei de benéficos teve algumas mudanças em suas regras para a concessão, sendo 

alterada pela Emenda Constitucional n° 20 /1998, que encaixou algumas restrições a 

Constituição Federal limitando sobre o auxílio reclusão que somente poderia ser ofertado aos 

segurados de baixa renda (MUHLEN, 2014, p.4). 

Conforme o artigo 201 da Constituição Federal: “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” 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

Nas palavras de Paiva, (2014, p.123), o auxílio reclusão passou por diversas mudanças, 

as restrições trazidas pela Emenda Constitucional n°20/1998, formada apenas por pessoas 

seguradas de baixa renda, até então, não se teve nenhuma mudança sobre está critério, ou seja, 

o mesmo faz parte das regras dos benefícios, auxílio reclusão e salário família, ocorrendo assim 

atualizações anuais dos valares referente aos benefícios.  

A Previdência Social tem o importante papel de permitir ao contribuinte, um meio 

indispensável para a sua manutenção e de sua família nas ocasiões em que mais necessita de 

amparo, conforme assevera Rocha: 

 
“É justamente nos momentos nos quais os cidadãos, inseridos na sociedade por força 

de sua capacidade de trabalho (substancial maioria da população) têm a sua força 

laboral afetada, ou mesmo negado o acesso ao trabalho, como é cada vez mais comum 

por força do modelo econômico excludente, que a previdência social evidencia seu 

papel nuclear para a manutenção do ser humano dentro de um nível existencial 

minimamente adequado” (ROCHA, 2004, p. 111).  

 

A Medida Provisória 871/2019, tem como objetivo combater as fraudes em benefícios 

previdenciários. A MP, foi publicada diretamente no Diário Oficial da União (DOU), para o 

governo essa medida vai alterar regras de concessão de pensão por morte, auxílio- reclusão e 

aposentadoria rural, nesse sentido a ação se torna benéfica para que ocorra uma diminuição de 

valores aos cofres públicos (SENADO; 2019. n.p.). 

Castro e Lazzari fazem forte crítica à limitação de cobertura do benefício:  

 

“A redução do alcance de benefício, contemplando, após 16.12.1998, apenas as 

famílias dos segurados ‘de baixa renda’, constitui discrimina não razoável, padecendo 

a regra de vício de inconstitucionalidade, por afetar o tratamento isonômico. Cumpre 

lembrar o precedente do salário-maternidade, [...]. Aqui, a situação é idêntica, pois o 

escopo da proteção social é a proteção universal a quaisquer pessoas que se encontrem 

em condição de risco de subsistência, e não é razoável se admitir que a renda familiar 

no valor de R$ 360,00 (à época da EC 20/98) indique ter a família condições de 

manter-se sem o benefício do auxílio-reclusão, ainda mais quando não se leva em 

conta o número de pessoas a ser mantida” (CASTRO, LAZZARI. 2014, p. 824).  
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O estado do bem-estar social não é somente ligado em valores, mas sim estará em prol 

no mecanismo do controle social contra as ideias que difundam ao longo da história, a proteção 

previdenciária é sem dúvidas um anseio social, direcionada aso direitos humanos também de 

direitos econômicos, sociais e culturais. Os demais direitos trabalhistas de demais direitos 

sociais incluindo os previdenciários que foi de um modo causado pelas lutas sociais que 

pleiteiam uma mudança no meio político e também no meio jurídico (FREITAS, 2019. n.p.).  

A proteção previdenciária e a organização da seguridade social, são exclusivamente 

fundamentos para sanar as desigualdades entre a sociedade e perante aos indivíduos, sendo que 

o benefício do auxílio reclusão também entra nesta principal proteção social, como 

característica do direito fundamental já exposto neste trabalho (SIQUEIRA e JUNIOR 2010, 

pp.186 -187).  

Consoante nos ensina Hélio Gustavo Alves: 

 

[...] a igualdade é um direito fundamental; mais ainda, é um princípio universal 

estampado na Declaração Universal e em inúmeros tratados, com o principal 

objetivo de igualar os privilegiados com os desprivilegiados para estes terem 

os mesmos direitos, deveres e garantias fundamentais, não podendo uma 

norma (Emenda 20/98) adentrar a Carta Magna por meio de Emenda, para 

desestruturar o alicerce dos direitos fundamentais (ALVES,2007, p.35).  

  

Como salienta Ibrahim, (2011, p.661), o princípio da igualdade se relaciona com o 

benefício do auxílio reclusão, em especial no que se refere ao requisito da baixa renda feita pela 

alteração da emenda constitucional n°20 de 1998, assim sendo desde do novo requisito, era 

necessário a criação de uma nova lei que de um modo poderia identificar como seria a baixa 

renda. Até nos dias de hoje se usa o artigo 13 da emenda sendo o único que serve como auxílio 

para a aplicação dos requisitos na concessão do benefício. 

Com a falta de regulamentação sobre a forma de baixa renda, onde se observa que os 

requisitos deveriam ser considerados aos dependentes e não aos segurados, diante disso 

começou a surgir decisões opostas que a tese em si deveria ser do segurado recluso, mas é 

preciso analisar criticamente este assunto e principalmente junto com o princípio da igualdade.  

Assim como o benefício é suplente de renda, pode se notar que tanto a família com 

renda superior ao pôr renda permitida pode passar por muitas necessidades e dificuldades, 

quando a quem possui renda dentro dos limites. O valor que o preso recebe antes da prisão não 

importara na ausência de renda onde ocorre a prisão. 
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4.2 A concessão do benefício de auxilio reclusão aos dependentes do segurado preso. 

 

Mais profundamente o conceito de segurado, não é apenas aquele que exerce atividade 

remunerada, visto como a dona de casa, o sindicato de condomínio como também outros tipos 

de trabalhadores que não exercem atividade remunerada, mas também para quem paga a 

contribuição. O segurado não é apenas quem recebe o benefício, mas sim aquele que paga a sua 

contribuição. Sendo assim, as pessoas físicas que exercem, ou já exerceram atividade 

remunerada ou não, com ou sem vínculo empregatício (IBRAHIM, 2011, p. 663).  

Segunda a Lei 8.213/91, é sempre a pessoa física, o trabalhador que vai ser considerada 

contribuinte. As pessoas jurídicas não são seguradas, visto que os mesmos não vão se aposentar, 

adoecer ou se afastar do serviço por invalidez, a pessoa jurídica será contribuinte sim, mas só 

terá que estar com suas contribuições me dia para a seguridade social (FERREIRA, 2011, 

p.13.).  

Os dependentes dos segurados são aquelas pessoas que estão previstas no artigo 16 da 

Lei n°8.213/91, em sentido de ter relação com a previdência social e um vínculo financeiro com 

o segurado. Diante disso a previdência social, tem como proposito a proteção dos dependentes 

diante de uma vida com mais dignidade humano (OLIVEIRA 1992, apud CORDEIRO, 2006 

p.35).  

Juntamente ao órgão da Previdência Social, os dependentes serão habilitados seguindo 

todos os requisitos impostos por ele para que seja concedido o benefício. Eles serão divididos 

em 3 três classes, sendo a 1° classe o cônjuge, 2°classe são dependentes pais e a 3° classe 

presumida aos irmãos não emancipados, menores de 21 anos e inválidos (WOLNEY e SILVA, 

2013 n.p.). 

Segundo Oliveira, (2019, n.p.), caso os segurados tiverem mais que um dependente, o 

benefício do auxílio reclusão será dividido entre todos que comprovarem sua dependência com 

o recluso, e se um desses dependentes causar a cessão do benefício sendo pelo idade ou por 

alguma irregularidade a sua parte, o auxílio será repartido com os demais dependentes que 

estiverem habilitados no processo. 

Como salienta Souza, (2014, p. 28), é concedido o Auxilio Reclusão, somente se o 

segurado estiver preso, seja em regime fechado ou semiaberto, durante período de reclusão ou 

detenção ainda que não tenha saído a sentença condenatória, previsto no artigo 116, §5° do 

decreto n° 3.048/199 que nos diz:  
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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). § 5º O auxílio-reclusão é devido, 

apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime 

fechado ou semiaberto. 

 

Referente ao auxílio reclusão, este sem dúvidas aplica-se o princípio da 

distributividade e da seletividade, dando o autoridade para proteger os beneficiários da 

previdência social, para que o mesmo seja de fato concedido aos segurados de baixa renda, 

porém no princípio da universalidade se analisa que o benefício por suas vias de regras estaria 

sendo limitado, ou seja, sendo excludente pois a visão que se tem do benefício é constitucional 

para todos os segurados de baixa renda (VAZ,2014, p.31), a proteção dos benefícios também 

estão interligadas ao princípio da igualdade. 

Em que de fato o princípio da igualdade, em que a dignidade da pessoa humana é um 

dos casos mais relevantes no caso da previdência social, sendo o auxílio reclusão um dos 

direitos fundamentais de muita importância para muitos dos cidadãos que estão por algum 

motivo necessitando de apoio financeiro, sendo que este benefício é exclusivo de natureza 

alimentar e para os seus dependentes do segurado sendo só os mesmos para usufruir do 

benefício (OLIVEIRA 1992, apud CORDEIRO, 2006 p.35)  

Para a concessão do auxílio reclusão não será possível que outro dependente por falta 

de habilitação ou qualquer outra inscrição que implique ou exclusão ou inclusão de dependentes 

do segurado, sendo a validade deste só acontecera a partir a inscrição ou da sua habilitação junta 

ao órgão do INSS, conforme está expresso no artigo 76 da Lei n°8.213/1991 

(ALVARENGA,2019, n.p.).  

Segundo Alves, (2007, p.35),  o novo requisito para a concessão do benefício de 

auxílio reclusão é a baixa renda do segurado, que vem expressa na Emenda Constitucional n° 

20 de 1998, onde o estado veio por intervir na questão que o legislador não estava mais focando 

ao conceder o auxílio reclusão, deixando muitas das vezes dependentes que não precisavam do 

auxílio, deixando quem realmente necessitava sem o direito, limitando assim que a redação do 

artigo 201 da Constituição Federal fosse mudado e incluso a baixa o renda para a concessão do 

benefício.  

Diante dos ensinamentos de Ihahim, nos salienta que para alguns segurados esta 

mudança trouxe a infelicidade sobre a exclusão do mesmo vejamos nas palavras do autor:  

 
“A alteração constitucional foi de extrema infelicidade, pois exclui a proteção de 

diversos dependentes, cujos segurados estão fora do limite de baixa renda. Esta 
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distinção, para o auxílio-reclusão, não tem razão de ser, pois tais dependentes poderão 

enfrentar situação difícil, com a perda da remuneração do segurado.” (IBRAHIM, 

2008, p.600). 

   

A concessão do auxílio reclusão representa um direito adquirido de qualquer cidadão 

que venha requer o benefício, mas com a alteração da lei a entrada da EC n20/98, era concedido 

aos dependentes dos segurados recolhidos a prisão, independente do último salário de 

contribuição que o segurado estava recebendo, não resta dúvida que houve um retrocesso diante 

deste benefício depois de todas essas mudanças (ALVARENGA,2019, n.p.).  

.  

4.3 A emenda constitucional nº 20 de 1998. 

 

Como salienta Castro e Lazzari, (2011, p.77), no ano de 1995 o atual chefe do poder 

Executivo trouxe a proposta da Emenda Constitucional que no entanto traria várias mudanças 

sobre o Regime Geral de Previdência e da Previdência Social dos servidores públicos, a emenda 

que modificou boa parte das regras foi promulgada no dia 15 de dezembro de 1998 no fim do 

ano legislativo, estas mudanças ocorrem por causa da crise econômica que havia acontecido em 

meados de outubro.  

Antigamente no Brasil, a ideia de proteção à família do apenado se deu pelo decreto 

n°22.872/33, onde regulamentava o IAPM como já vimos neste trabalho em capítulos 

anteriores, disponde que a aposentadorias do associado que está recolhido a prisão seria paga a 

família. O decreto n°54/34 entendeu que era todo o associado ou não, o pagamento, no ano de 

1960 a Lei n°3.807, conhecida como LOPS passou a exigir uma carência de 12 contribuições e 

ampliou os seus dependentes do benefício de auxílio reclusão (HORVATH, 2005, p.109).  

As regras do sistema previdenciário vêm sofrendo diversas alterações com o passar 

dos anos, mas há duas delas que se destacaram ainda mais nos dias de hoje. A primeiro foi a 

Emenda Constitucional n°20 de 1998 que reformulou o texto da Constituição Federal em vários 

pontos diversos e a segunda maior mudança foi provocada pela Lei n°9.876/99, a qual redefiniu 

o conceito de salario benefício, sendo que uma modificou os requisitos para obtenção dos 

benefícios e o outra inova as regras de cálculo dos benefícios (IBRAHIM, 2014, p.695). 

A lei n°8.213/91 estabelece alguns critérios para a concessão do benefício que seria 

pago nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes, não recebendo nenhum 

outro benefício ou remuneração, além do mais a lista de dependentes pode ser estendida e 

estabeleceu que vários membros da família poderiam receber o benefício.  
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No ano de 1991 a norma desta época retirou dos requisitos de concessão a necessidade 

de cumprimento de carência, somente passando a condição de segurado, exigindo apenas que 

segurado esteja vinculado com o sistema, seja ela por contribuição anteriormente da data da 

prisão ou por estar dentro do período de graça, todas as mudanças consiste no prazo estipulado 

na mesma lei, para a manutenção deste benefício somente necessita a apresentação trimestral 

da certidão do efetivo recolhimento à prisão do preso. O valor do benefício é calculado na 

mesma forma que a pensão por morte, equivalente ao valor que o preso recebia, sendo que a 

renda mensal do benefício não pode ser inferior ao salário mínimo e tampouco superior ao teto 

da previdência (MUHLEN,2014, p.5).  

Segundo Chies, (2019, n.p.), no Brasil, as novas regras da EC 20/98, representa uma 

perda diante dos segurados, uma vez que essa reforma aumentou a idade média de concessão 

dos benefícios, aumentando o período de contribuição, reduzindo os gastos no início e no final 

de cada concessão dos benefícios da previdência social. 

A promulgação da Emenda Constitucional n°20 em dezembro de 1998, constitui entre 

as principais mudanças no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que são eliminação da 

aposentadoria proporcional novos critérios para aposentadoria especiais e a regra de cálculo nos 

valores dos benefícios segundo a Constituição e também buscou o crescimento de concessão 

das aposentadorias por tempo de serviço alterando o benefício para aposentadoria por tempo de 

contribuição. Com a mudança da Emenda Constitucional inovou a concessão do auxílio 

reclusão e do salário família aos dependentes do segurado de baixa renda, mas antigamente os 

segurados poderiam obter do benefício somente preenchendo os requisitos por parte dos seus 

segurados (PANTOJA e SILVA, 2017).  

O benefício do auxílio reclusão antes da Emeda Constitucional era pago sem ter algum 

tipo de diferenciação dos valores, sem deixar os dependentes desamparados essa junção da 

Emenda foi feita junto do fator previdenciário outro redutor de benefício, assim deixando muito 

a desejar em relação a desigualdade (SILVA,2009, p.91).  

O legislador estabeleceu que o auxílio reclusão seria derivado apenas aos dependentes 

do segurado cuja o valor do salário de contribuição estivesse em regular com a previdência 

social dando ênfase e efetividade aos princípios da seletividade e distributividade, pois garantia 

parcelas e assegurava os dependentes desamparados nas situações econômicas 

(FREITAS,2019, n.p.).  

A Previdência Social tem o importante papel de permitir ao contribuinte, um meio 

indispensável para a sua manutenção e de sua família nas ocasiões em que mais necessita de 

amparo, conforme assevera Rocha: 
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“É justamente nos momentos nos quais os cidadãos, inseridos na sociedade por força 

de sua capacidade de trabalho (substancial maioria da população) têm a sua força 

laboral afetada, ou mesmo negado o acesso ao trabalho, como é cada vez mais comum 

por força do modelo econômico excludente, que a previdência social evidencia seu 

papel nuclear para a manutenção do ser humano dentro de um nível existencial 

minimamente adequado” (ROCHA, 2004, p. 111). 

 

Sendo o presente estudo deste trabalho é a objeto do benefício do auxílio reclusão em 

razão de tantas polemicas diante do suposto criminoso, muitos acham que este benefício é uma 

espécie de prêmio para o criminoso e que o mesmo que deveria estar pagando por se encontrar 

na condição de detendo e o auxílio reclusão ser extinto, contudo como já vimos a benefício, não 

é concedido ao recluso mas aos seus dependentes. (MARTINS, 199, p. 285).  

A questão, contudo, não seria simples considerando que os dependentes de primeira 

classe possuíam a dependência econômica presumida e, diante da nova interpretação, 

necessariamente deveriam passar a comprová-la, conforme enfatiza Alves:  

 
“Quando se usa a renda dos dependentes como regra para analisar a Baixa Renda, os 

dependentes de primeira classe, como já dito, deixam de ter sua presunção de 

dependência econômica. Se os dependentes tiverem uma renda maior que o segurado 

ou maior que a baixa-renda, não serão considerados economicamente dependentes, 

perdendo o direito ao recebimento do auxílio-reclusão. Pode nascer, então, a 

relatividade da dependência, ou seja, os dependentes teriam que provar não somente 

a renda, mas se são ou não dependentes economicamente, se necessitam ou não da 

renda do segurado, isto é, da renda aferida pelo auxílio-reclusão” (ALVES, 2007, p. 

91).  

   

O princípio simples e básico de proteção contra os riscos sociais, já seria bastante, por 

si só, para taxar como inconstitucional a limitação do benefício. A proteção é a finalidade da 

Previdência, razão pela qual é obrigatória a vinculação e contribuição para o cidadão que exerce 

atividade remunerada. Como enfatiza Rocha:  

 
“O princípio de proteção contra os riscos sociais, destinado a amparar o beneficiário 

nos momentos de necessidade social mais prementes, está umbilicalmente relacionado 

com a própria razão de existência do Estado, em síntese, facilitar a concretização do 

bem comum em todas as facetas da vida humana. [. . .] A ideia norteadora da ação 

desse princípio é o resguardo dos trabalhadores e seus dependentes contra os efeitos 

da materialização dos riscos sociais – fatos dotados de probabilidade de ocorrerem na 

vida em sociedade, provocando um desajuste na situação de um indivíduo ou grupo 

familiar, principalmente pelos seus efeitos econômicos – buscando eliminar ou, pelo 

menos, reduzir as consequências que deles podem decorrer.” (ROCHA, 2004, p. 144) 

  

Não há dúvidas que a inserida legislação a restrição de beneficiários, principalmente 

por ter previsão de fonte de custeio, como já salientamos no trabalho acima, este benefício é 

muito polêmico e uma das justificativas que o legislador teve para modificar e introduzir à 

Emenda Constitucional n°20 de 1998 no ordenamento jurídico junto ao INSS, levando ao 
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benefício algumas transformações bem relevantes em seu modo de ser ofertado a toda 

população (MUHLEN, 2014, p.7).  

A questão, contudo, não seria simples considerando que os dependentes de primeira 

classe possuíam a dependência econômica presumida e, diante da nova interpretação, 

necessariamente deveriam passar a comprová-la, conforme enfatiza Alves:  

“Quando se usa a renda dos dependentes como regra para analisar a Baixa Renda, os 

dependentes de primeira classe, como já dito, deixam de ter sua presunção de 

dependência econômica. Se os dependentes tiverem uma renda maior que o segurado 

ou maior que a baixa-renda, não serão considerados economicamente dependentes, 

perdendo o direito ao recebimento do auxílio-reclusão. Pode nascer, então, a 

relatividade da dependência, ou seja, os dependentes teriam que provar não somente 

a renda, mas se são ou não dependentes economicamente, se necessitam ou não da 

renda do segurado, isto é, da renda aferida pelo auxílio-reclusão” (ALVES, 2007, p. 

91). 

 

Diante da analise seria o segurado que precisaria ter baixa renda para que seus 

dependentes para que os seus dependentes possam receber o benefício, o que causa contradição, 

pois os dependentes que podem ter baixa renda, e o segurado visto pela última contribuição em 

pouco acima do valor exigido indo contra o princípio da Universalidade da Cobertura e do 

atendimento, até contrário ao segurado ter baixa renda, e seus dependentes não, de fato a norma 

não é razoável e deixa a desejar (LOPES,2012, p.62).  

O direito à previdência social é conhecido como fundamental assim sendo assegurado 

no artigo 6º da Constituição Federal como direito social. Ensinando que a função é proteger os 

cidadãos de motivos diversos, possuindo condições para de exercer seus trabalhos para proteger 

seus familiares, assim em momentos de dificuldades e contratempos a previdência social tem a 

função de manter o indivíduo dentro de um nível bem adequado perante a sociedade.   

A relação que a previdência tem com a dignidade da pessoa humana, faz com que se 

tenha a violação da previdência social diante da dignidade da pessoa humana assim gerando um 

desrespeito diante do mesmo. Sobre o direito fundamental da dignidade da pessoa humana que 

segundo Carvalho:  

 
“No âmbito da constituição federal de 1988, a dignidade da pessoa humana é o 

fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais, no sentido de que estes 

constituem exigências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa 

humana e que com base neste é que devem aqueles ser interpretados” 

(CARVALHO,2006; p.465).  

 

Diante dos ensinamentos do autor este conceito que sobre o direito da dignidade da 

pessoas humana com certeza deverá ser aplicada aos demais direitos, por ser um direito que 
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garante a igualdade entre ambos e com toda a análise feita destaca que as regras e as condições 

mínimas de existência do indivíduo está em desacordo com o referido direito.   

 

 

 

4.4 O âmbito de concessão do benefício do auxílio reclusão após emenda constitucional nº 

20 de 1998. 

 

A história da previdência e seguridade social será destaca de uma forma mais 

minuciosa, pois ela pode ser considerada como uma grande reforma para o ordenamento 

jurídico previdenciário, através dela está sendo reformuladas as grandes mudanças que Emenda 

Constitucional n°20 de 1998 está proporcionado para a sociedade e para todos os seus segurados 

(CASTRO e LAZZARI, 2010, p.78). 

Segundo Campagnoli e Schaffka, (2011, p.103), a emenda constitucional n° 20 de 

1998 veio alterando o dispositivo da Constituição Federal, sendo que não estava previsto esta 

mudança tal mudança no benefício do auxílio reclusão, sendo mudada a sua regra, inserindo a 

condição da baixa renda para fazer jus ao benefício passando a mudar a redação do artigo 201 

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: I – cobertura dos eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; II – proteção à maternidade, especialmente 

à gestante; III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; IV 

– salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º. 

 

Em sua redação anterior, não se tinha expresso “os dependentes dos segurados de baixa 

renda” mas depois da alteração do artigo passou a ser usado o auxílio reclusão ao lado do salário 

família, depois da foi imposta a EC/20/98 houve um uma grande procura na esfera judiciaria 

acusar a inconstitucionalidade segundo Paiva nos argumenta o seguinte:  

 

“A restrição no acesso ao auxílio-reclusão foi desde a incorporação da EC n. 0/1998, 

alvo de diversas controvérsias jurídicas que resultaram em ações judiciais que 

buscavam declarar a inconstitucionalidade deste requisito, uma vez que o requisito de 

baixa renda é incompatível com os princípios norteadores da previdência social 

contributiva” (PAIVA, 2014, p.121).  

 



39 
 

Também modificou o critério para a cobertura pela previdência social, não sendo 

cobrada a renda, mas sim a sua contribuição, diante de muitas críticas vindas sobre a Emenda 

Constitucional de 20/98 abrindo portas para o judiciário, sendo com todas essas mudanças 

advindas houve muitas alterações nas regras da previdência social, como na concessão de 

benefícios e alguns direitos sociais, sendo assim, o auxílio reclusão foi modificado e com isso 

perdendo o seu seguro social (MACHADO, 2015, p.18).  

Segundo a Lei n° 8.213/91 em seu artigo 80, antes da alteração do seu inciso IV do 

artigo 201 da Constituição Federal, que nos conduz que o auxílio reclusão é concedido nas 

mesmas condições da pensão por morte, pelos dependentes do preso, sem ter alguma extinção 

da relação da renda do próprio segurado e do seus dependentes, assim aplicando o artigo 13 da 

Emenda Constitucional 20 de 1998 que estabelece: 

 
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 

sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices 

aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.  

 

Segundo Castro (2007, p.98), diante dessas mudanças, se tem violado o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento, pois se entende que essa proteção social tem 

alcance para todos os eventos com necessidades de reparação para quem realmente tem 

necessidade, pois este princípio tem a prestação de ações, benefícios e a sua prestação perante 

a seguridade social, sendo inclusa as prestações previdenciárias que são entregues aos 

segurados e seus dependentes. 

Um aspecto importante diante dos trabalhadores é a idade que poderá ingressar na 

condição de trabalhador, sendo que o mesmo deverá seguir alguns requisitos importantes para 

serem cumpridos, mas aposentadoria precoce está  deixando o governo preocupado e não 

sabendo lidar com a situação nesses últimos anos, mas com a Emenda Constitucional n°20 de 

1998, o segurado da previdência  passa a ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos já com a 

possibilidade de começar a contribuir , já na forma de menor aprendiz a partir dos 14 (quatorze) 

anos sendo que a redação do artigo depois da promulgação, ficou assim:  

 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem às 

melhorias de sua condição social: XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  
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Diante da análise da Emenda Constitucional 20/98, não limitou o valor do recebimento 

do benefício, mas modificou o recebimento do benefício para um grande número de 

dependentes, pois já garantido somente aos segurados do Regime Geral da Previdência e seus 

dependentes e não limitou para toda a população como acontece com a saúde e a assistência 

social, assim a emenda excluiu a proteção dos dependentes dos segurados que recebem além 

do limite da denominada baixa renda, por isso que viola o princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento que são aplicadas na previdência (CAMPAGNOLI e 

SCHAFKA,2011, p.107). 

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim: 

 

“A alteração constitucional foi de estrema infelicidade, pois exclui a proteção de 

diversos dependente, cujo os segurados estão fora do limite de baixa renda. Esta 

distinção, para o auxílio reclusão, não tem que ser, pois tais dependentes poderão 

enfrentar situação difícil, com a perda da remuneração do segurado” 

(IBRAHIM,2008, p.598).  

 

Como Salienta Raupp, (2010, p.67), a exclusão que a emenda impôs desrespeita o 

objeto da seguridade social do princípio de universalidade da cobertura e do atendimento, pois 

o artigo 194 da CF, afirma que garante a proteção social a toda população, pois não a motivo 

de não recebimento do benéfico aos dependentes do segurado de maior renda. 

A vista disso, a EC N°20/98 querendo ou não, deixa os dependentes dos segurados 

desprotegidos diante das mudanças impostas, pois o segurado antes da prisão recebiam um valor 

maior do que se estipula perante ao órgão público, sendo assim um confronto com o princípio, 

pois o benefício do auxílio reclusão tem como objetivo promover a solução ao desamparo 

deixado pelo preso com os seus familiares, haja visto  que a EC N°20/98 foi alterado para baixa 

renda para que todos (CAMPAGNOLI e SCHAFKA,2011, p.108).  

Até o ano de 2012 não havia sido composta nenhuma lei que mudasse a regra do 

benefício do auxílio reclusão para baixa renda, somente estava sendo usada a EC n°20/1998, 

sendo somente realizada atualizações nos referidos benefícios da previdência social, trazidos 

pela Emenda Constitucional de 20/1998 sendo corrigidos pelos índices dos demais benefícios 

da previdência social.  

Alguns requisitos do auxílio reclusão foram reduzidas no quadro de benefícios, a 

primeira mudança foi dada pelo período de carência que antes da medida não se tinha essa 

solicitação expressa do INSS, amas depois da medida 871/2019 passou a ser 24 meses, e se o 

segurado perder essa qualidade de seguro o mesmo deverá esperar e contar da data nova de 

filiação junto à Previdência Social. Um outro requisito importante que junto com media 
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provisória foi a questão do preso permanecer em regime fechado e não mais podendo estar no 

semiaberto e fechado ou seja, os familiares dos segurados  ficariam sem o direito ao benefício 

do auxílio reclusão (DEFESA DA CIDADANIA,2019, p.13).  

Depois da alteração da Emenda Constitucional n°20 de 1988 em relação ao benefício 

do auxílio reclusão, perante aos regimes, Regime Geral da previdência social - (RGPS) como 

no  Regime próprio da previdência social - (RPPS), vem salientado que os dependentes dos 

segurados que não estejam recebendo o benefício por conta da remuneração dos  segurados, 

mas como o legislador se pronunciou a favor, e por conta desta decisão os dependentes que 

estão sendo prejudicados neste caso, sendo que, são eles que passam e são atingidos por 

dificuldades após a prisão ou a reclusão do preso, sendo merecedores de proteção. Diante disso, 

foi atingido o princípio da dignidade da pessoa humana, havendo a inconstitucionalidade das 

alterações ou uma interpretação mais favorável aos segurados e seus dependentes como 

analisado (DIAS, 2008, p.p.323-324).  

E nos pensamentos do autores Goncalves e Correia, (2010, p.p.304-305), a alteração 

da EC n°20 de 1998, proporcionou também um conflito entre o princípio da igualdade, não seja 

ligado pelo critério renda, que os dependentes sejam descriminados por tal decisão, não seja 

pela renda um elemento para deixar os mesmos desemparados, pois todos terão direito de 

receber, pois este é um benefício em caráter familiar, assim ajudando nas dificuldades 

expressamente diante dos acontecidos que deixam desamparados por tal situação. 

A igualdade é um direito fundamental diante das discriminações, sendo que só podem 

ser formadas se estiver igualitária no objeto e a sua desigualdade estiver em pleno no tratamento 

dos indivíduos forem iguais, pois nada isso está expressamente prestigiado pela Constituição 

Federal (CAMPAGNOLI e SCHAFKA, 2011, p.107).  

A tal medida imposta pelo legislador, deixou bem claro que a um afronto no direito 

fundamental e essencialmente ao princípio da vedação do retrocesso social, visto no artigo 5°, 

§2 e caput do artigo 7° da Constituição Federal. Sendo assim o legislador não pode violar o 

núcleo do direito. Sendo que antes as emendas constitucionais n°20 de 1998, havia um direito 

adquirido e com a mudança infringiu o direito a concessão do auxílio reclusão para quem 

cumprir com o requisito de baixa renda nas palavras de Carlos Alberto de Castro e João Batista 

Lazzari:  

 

“Altera-se significativamente o auxílio-reclusão, passando a ser direito do mesmo 

trabalhador que faz jus ao salário-família: segurado de baixa renda. A modificação do 

benefício, para pior, é incompreensível e discriminatória, convindo suscitar 

impropriedade em face de outros postulados fundamentais da Lei Maior” (CASTRO 

e LAZZARI, 2014, p.824).  



42 
 

Não concedendo o benefício, cria-se uma distinção social, uma disparada de retrocesso 

social, os dependentes que ficaram sem auxílio do detento e sem o subsidio do sistema 

previdenciário. Desta forma fazendo com que os dependentes criem outras formas de suprir 

com as suas necessidades assim trazendo por muitos a insegurança e declinando ainda mais a 

desigualdade social, o estado deixando prejudicado a Constituição Federal de 1998. Diante do 

benefício se o mesmo fosse concedido nas mesmas formas da assistência social até valeria essa 

questão sobra a baixa renda, ou seja, o segurado poderia contribuir com qualquer outro valor 

sendo sempre um requisito formal de ter ou não do direito do auxílio reclusão (LÚCIA,2019, 

n.p.).  

Outro ponto bastante importante sobre a questão da baixa renda imposta pela emenda 

constitucional n°20 de 1998, gerando uma segurança jurídica, pois até o sistema previdenciário 

pode mudar em seus conceitos, mas se houve a contribuição o mínimo é fornecer a 

contraprestação do estado nesse tipo de situação (CASTRO e LAZZARI, 2014, p.825).  

Sendo assim essa mudança imposta pela emenda constitucional n°20 de 1998 é uma 

forma de restrição da concessão do benefício de auxílio reclusão, já que se exclui a proteção 

social, os segurados que possuem renda maior que a permitida, assim ferindo com os princípios 

da seguridade social bem como direitos individuais assegurados pela Constituição Federal de 

1998, assim sendo um retrocesso social perante a sociedade e também perante ao benefício do 

auxílio reclusão.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O respectivo trabalho teve como objetivo esclarecer as mudanças que houveram em nosso 

ordenamento jurídico ao longo desses anos, assim sendo, uma das mudanças foi em relação a 

emenda constitucional n°20 de 1998 que trouxe ênfase para o estudo deste trabalho no âmbito 

da concessão do auxílio reclusão com um direito fundamental em relação ao retrocesso social 

diante do mesmo.  

No realce deste estudo recaiu sobre o dever que o estado tem em suprir com todas as 

necessidades dos indivíduos, não apenas imposta pelas mudanças da emenda constitucional 

nº20 de 1998, mas sim por todo risco social que vem ocorrendo como as dificuldades e a 

desigualdade ferindo principalmente o princípio da igualdade, que sem dúvidas se relaciona 

com a dignidade da pessoa humana diante da sociedade e de toda a necessidade que se opõem.  

Os conteúdos trazidos sobre o tema foram resultados de pesquisas realizadas em doutrinas, 

leis vigentes e artigos jurídicos, sendo como a base do estudo realizado.  

E não mais importante a mudança de paradigma é crucial para identificar que a emenda 

constitucional n°20 de 1998, veio de uma forma não tão esperada pela sociedade em si, trazendo 

a modificação de alguns requisitos e também as regras na concessão do benefício, sendo que, 

uma delas é a baixa renda imposta para os dependentes e não para os segurados.  

Um dos principais princípios já citados neste trabalho, é o princípio da igualdade que nos 

representa a dignidade da pessoa humana como finalidade de sanar a desigualdade perante ao 

legislador, pois todos possuem igualdade perante a lei, a também o princípio da solidariedade 

que serve  para atender os fins da justiça social, onde a proteção social é dever do estado em 

desenvolver suas prestações e seus serviços para resolver  as dificuldades encontradas ao longo 

do tempo, e no decorrer no trabalho foi estudo mais alguns princípios que fazem parte deste 

ordenamento jurídico.  

E por fim, fica evidente que ao passar de todos esses anos, houve várias mudanças no âmbito 

da previdência e na concessão do auxílio reclusão além da chegada da emenda constitucional 

n°20 de 1998.  

O presente trabalho retratou todas as mudanças que houve no ordenamento jurídico, e ainda 

como o legislador em si, não observou que todos esses requisitos foram impostos de alguma 

maneira são independente da relação de salário, pois todos são consideradas pessoas iguais, 

perante a lei, não havendo dúvidas que ocorreu sim um retrocesso no Direito previdenciário, 

quando ao recebimento do benefício diante da limitação imposta pela emenda. Além do mais, 

este benefício vem para amparar os familiares do preso diante do artigo 226 da Constituição 
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Federal de 1988 que prevê expressamente a sua proteção por parte do estado, sendo que somente 

dois benefícios da previdência social tem atendido e protegido as famílias que são a pensão por 

morte e o auxílio reclusão.  

Neste sentido, as necessidades dos dependentes estão acima de qualquer coisa, diante 

daquele segurado que se encontrava excluído da sociedade e tem uma renda alta, quando se tem 

a privação de sua liberdade, causando o desamparo aos familiares e não podendo mais auxiliar 

financeiramente, os mesmos muitas das vezes passam por dificuldades. 

Sendo assim, a família do segurado que recebia uma renda alta sempre dependeu do mesmo, 

diante disso o legislador não teve uma abordagem clara sobre esses requisitos. Por tanto, ao 

analisar todos os fatos sobre a presente trabalho conclui-se que todos os dependentes tendo ou 

não uma renda alta ou baixa tem necessidades em relação a várias dificuldades perante o fato 

ocorrido considera-se um retrocesso social em relação ao benefício do auxílio reclusão.  

Assim sendo, conclui-se que as mudanças que ocorreram em nosso ordenamento jurídico 

ao longo desses anos, em especial com a emenda constitucional n°20 de 1998  que caracteriza 

uma parte do objeto de estudo deste trabalho, acarreta em um grande retrocesso social, uma vez 

que é dever do estado suprir com todas as necessidades dos indivíduos, enquanto os que se 

enquadram nesse benefício encontram-se desamparados e por tanto não tirando o seu direito, 

além do mais esse benefício trata-se de natureza alimentar sendo um direito adquirido.  

 Diante do exposto e com todas as ocorrências sobre a baixa renda, o legislador deixou de 

analisar um fato muito importante, que no momento acarreta prejuízos para a concessão do 

benefício, ou seja, neste caso concreto, seria mais viável ser analisada e posto em prática, pois 

a questão a ser analisada seria a renda do segurado e não a renda dos dependentes, que por sua 

vez são eles que realmente necessitam do auxílio. Nesse sentido deixa bem claro que o 

legislador afrontou o direito fundamental, acarretando essencialmente o retrocesso social 

perante a sociedade e principalmente perante ao beneficiário do auxílio reclusão.  
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