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RESUMO 
 
O presente trabalho esboça algumas discussões 
contemporâneas acerca do benefício previdenciário 
denominado auxílio-reclusão. Desse modo, abordaremos a 
aplicação da lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 e 
apresentaremos os principais equívocos ocasionados pela má 
interpretação e/ou desconhecimento sobre o referido benefício.   
Nosso objetivo consiste em informar sobre o auxílio reclusão, 
destacando a quem se destina e quais os critérios para acessá-
lo. Além disso, objetivamos promover uma reflexão sobre a sua 
importância para seus beneficiários, baseada no princípio 
fundamental de dignidade da humana.  
 
Palavras-chave: Auxílio reclusão. Princípio da dignidade 
humana e senso comum. 
 
ABSTRACT 
 
This paper outlines some contemporary discussions about the 
social security benefit called aid-seclusion. Thus, we discuss 
the application of Law No. 8,213, of July 24, 1991 and present 
the main misconceptions caused by misinterpretation and / or 
ignorance of those benefits. Our goal is to provide information 
on the aid seclusion, highlighting the intended audience and 
what criteria to access it. In addition, we aim to promote 
reflection on its importance for its beneficiaries, based on the 
fundamental principle of human dignity. 
 
Keywords: Aid imprisonment. Principle of human dignity and 
common sense. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

No primeiro momento, apresentaremos o auxílio-reclusão, contextualizando - o 

historicamente. Em seguida, abordaremos a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 que institui 

o aludido benefício previdenciário, apontando o desconhecimento acerca da legislação 

previdenciária e o preconceito como aspectos que incidem diretamente na compreensão da 

importância desse benefício para seus beneficiários. Por fim, proporemos a reflexão acerca 

da temática, destacando possíveis caminhos para a desconstrução dos aspectos que 

interferem na efetivação de direitos por meio da concessão do auxílio-reclusão, na 

perspectiva da educação em direitos humanos e do acesso à informação. 

 A construção metodológica pautou-se em uma abordagem qualitativa, fomentada, 

inicialmente na pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, pela publicação da 

reportagem de Themys Cabral, do Gazeta do Povo; do acesso ao site do Ministério da 

Previdência Social/Auxílio-reclusão e do portal jurídico na internet com os autores Andréia 

Vieira Lima, Delamara de Albuquerque Felicio e Izabel Vanir da Silva. 

 O auxílio-reclusão foi instituído pelos já extintos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões dos Marítimos (IAPM) e Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários 

(IAPB), contudo, na década de 60, foi incluído na Lei Orgânica da Previdência Social – 

LOPS (Lei n°3.807, de 26 de agosto de 1960). E esta na nossa Constituição Federal de 

1988, na Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, 

passando por alterações pela emenda constitucional de n° 20 de 1988, no primeiro mandato 

de Fernando Henrique Cardoso. 

A evolução histórica da previdência social no Brasil alcançou o seu ápice com a 

Constituição Federal de 1988, a qual finalmente conferiu forças normativas e proteção dos 

direitos fundamentais sociais, dentre os quais se incluem os direitos relativos à previdência 

social.  

A efetivação desses direitos, entretanto, encontra dificuldades que estão 

relacionadas ao desconhecimento da legislação previdenciária pela maioria da população e, 

especialmente, ao contexto neoliberal que repercute negativamente nos direitos sociais. 

Some-se isso à predominância da ideia de que “direitos humanos são para indivíduos que 

possuem uma conduta correta”, que exclui o apenado e seus familiares, negando e, 

inclusive, violando os direitos humanos, ferindo o princípio da dignidade de pessoas que, 

preconizado pela Carta Magna de 1988, em seu Artigo 1º. 

 Nossas vivências no âmbito do estágio e na Universidade propiciou-nos o 

desenvolvimento da filosofia da práxis no presente trabalho, com o fito de esclarecer e 

contribuir na desconstrução de concepções equivocadas, pautadas no preconceito e na 



 
5 

 
 

                  
criticidade emergente do senso comum, que não favorece para a percepação crítica do real, 

ou seja, para a concepção de um mundo coerente e homogêneo. 

 

2-DESENVOLVIMENTO 

 

 A nossa Carta Magna de 1988 dispõe que a família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. No que se refere à política previdenciária, a proteção dá-se através de 

dois benefícios: o auxílio-reclusão e a pensão por morte. Conforme prevê o Artigo 3º da Lei 

Orgânica da Previdência Social de 1960, “a previdência social tem como fim assegurar aos 

seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção” em diversas situações, inclusive 

no caso de reclusão “daqueles de quem dependiam economicamente.” A partir dessa Lei, 

portanto, o auxílio-reclusão passou a integrar benefícios previdenciários brasileiros.  

 O referido benefício, portanto, deve ser compreendido como um direito: se o 

segurado está preso, impedido de trabalhar, a família tem o direito de receber o benefício 

para o qual ele contribuiu, pois está dentre a relação de benefícios oferecidos pela 

Previdência no ato da sua inscrição no sistema.  

Portanto, o benefício é regido pelo direito que a família tem sobre as contribuições do 

segurado feitas ao Regime Geral da Previdência Social. A Lei, todavia, estabelece critérios 

para o recebimento do referido benefício social. Ele destina-se aos dependentes do 

segurado de baixa renda recolhido à prisão, enquanto o segurado estiver preso sob regime 

fechado ou semiaberto e não receba qualquer remuneração da empresa para a qual 

trabalha, nem auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. 

Dependentes do segurado que estiver em livramento condicional ou em regime aberto 

perdem o direito de receber o benefício. 

Esse benefício é pago a seus dependentes legais e não para o preso e tem o 

objetivo de garantir a sobrevivência do núcleo familiar, diante da ausência temporária do 

provedor. Pode ser solicitado com agendamento prévio, pelo portal da Previdência Social e 

por contato telefônico através do número 135. 

Ressaltamos que valor do benefício deve ser dividido entre todos os dependentes 

legais do segurado. É realizado um cálculo da média dos salários de contribuição do 

segurado, do qual se estabelece o valor a ser pago. Tal valor não pode exceder o valor 

máximo estipulado em Lei, e não aumenta de acordo com a quantidade de filhos que o 

preso tenha. O que é considerado, nesse caso, é o valor da contribuição que o segurado 

fez.  

No decorrer da pesquisa bibliográfica e documental, encontramos o registro referente 

às especificidades na concessão do benefício de acordo com o regime prisional em que se 
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encontra o segurado. Segundo a Instrução Normativa INSS/PRES n° 45, de 6 de agosto de 

2010 e que se encontra disponível no site www.dataprev.gov.br prevê: 

 

Art. 332. Considere-se pena privativa de liberdade, para fins de 

reconhecimento direito ao benefício de auxílio-reclusão, aquela cumprida em regime 

fechado ou semiaberto, sendo: I) Regime fechado aquele sujeito à execução da 

pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; e II) Regime semiaberto 

aquele sujeito à execução de pena em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar. 

 

Ainda segundo a legislação, os dependentes têm que apresentar a cada três meses, 

na Agência da Previdência Social, a declaração do sistema penitenciário atestando a 

condição de preso do segurado. Todavia, a partir do momento que o preso consegue a sua 

liberdade, fuja ou sua pena progrida para o regime aberto, o benefício é suspenso. Feitos os 

esclarecimentos necessários para a compreensão o referido benefício previdenciário, 

passemos a analisar os principais pontos de polêmica que o envolve.  

A falta de informação por parte da população contribui para a formação do senso 

comum e da moral que regula o modo de agir das pessoas. É comum encontrarmos 

comentários pela internet sobreo o auxílio-reclusão. Um desses comentários afirma que “um 

detento chega a receber quase R$ 4 mil” ou “bandido com cinco filhos, além de comer e 

beber nas costas de quem trabalha comandar o crime de dentro das prisões, ainda recebe 

auxilio de R$ 3.760,60. Qual pai de família com cinco filhos recebe um salário suado igual? 

Que país é esse?”. 

Mencionamos ainda a Proposta de Emenda à Constituição/PEC 304/13, de autoria 

da deputada federal Antônia Lúcia (PSC-AC), que prevê a destinação dos recursos hoje 

utilizados para o pagamento do auxílio reclusão à família da vítima do crime, no período em 

que esta estiver afastada do trabalho, ou para a sua família, em caso de morte. Há também 

o Projeto de Lei nº 5.671/13, do deputado federal André Moura (PSC/SE), que propõe a 

divisão do auxílio-reclusão entre a família do preso e a vítima. 

Para analisarmos as questões acima citadas, primeiramente apresentaremos os 

números que envolvem o auxílio-reclusão. No Brasil, segundo dados do Boletim Estatístico 

da Previdência Social, do ano de 2014, 1.751 benefícios de auxílio-reclusão são pagos, cujo 

valor médio gira em torno de, R$ 833,72. No Ceará, segundo dados da Secretaria da Justiça 

e Cidadania, apenas 5,12% da população carcerária acessa esse benefício, numa renda 

média de R$ 728,50 por benefício. 

 Percebemos, portanto, que o benefício atinge uma pequena parcela da população 

carcerária. O acesso não é tão fácil como se diz ou se pensa: está vinculado à apresentação 

de documentos comprobatórios da dependência financeira dos requerentes em relação ao 
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segurado, o que muitas vezes não ocorre.  Além disso, os valores pagos são mínimos, 

suprem (precariamente) as necessidades básicas de quem os recebe, o que desmistifica a 

ideia de o cometimento de um crime para receber auxílio-reclusão compensa. 

Outro fator preponderante que perpassa todos os discursos desfavoráveis ao 

benefício previdenciário em questão - inclusive os conteúdos propostos pelos legisladores - 

é o preconceito. A concepção de que o preso é indigno de possuir direitos. Enfatizamos que 

todo criminoso deve ser responsabilizado por seus atos, sendo devidamente punido. Tal 

punição deve partir dos órgãos responsáveis, contudo a sociedade exerce esse papel ao 

discriminar o preso. Concebemos que o indivíduo deve ser privado de sua liberdade, não de 

seus direitos fundamentais. 

 Além disso, segundo disposto na Constituição Federal, Artigo 5º, inciso XLV, 

“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”. Na prática, o que observamos é que a 

pena acaba por se estender à família do apenado, que é estigmatizada perante a sociedade.  

Tal processo é excludente e violador de direitos humanos. As famílias desses 

apenados de baixa renda, geralmente são oriundas de um histórico de violações, de 

negações, de falta de acesso às políticas sociais. Considerar que elas são indignas de 

receber um benefício previdenciário é reiterar o processo de exclusão social e de 

revitimização dessas pessoas. 

É nesse cenário de violação de direitos que o auxílio-reclusão é inserido e se busca 

desdobrar diante desses fatos a aplicabilidade de direitos e desmitificar no imaginário social 

como um privilégio. É importante salientar que a seguridade social é articulada como um 

direito na Carta Internacional de Direitos Humanos, no qual, em um de seus artigos teremos: 

 

Art. 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à seguridade 

social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo 

com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade. 

 

 Vale ressaltar que a seguridade social consiste em um conjunto de medidas 

proporcionada para a sociedade e seus integrantes com a finalidade de evitar desequilíbrios 

econômicos e sociais que, a não ser resolvidos, significariam a redução ou perda de renda, 

a causa de contingencias como doenças, acidentes, desemprego, entre outros.  

Por mais que a esposa trabalhe, a prisão do companheiro irá abalar financeiramente 

e economicamente a família, O afastamento do provedor, em muitos casos, o homem, 

causará um desconforto tanto emocional, como afetivo. Caberá ao Estado, ampara os 

dependentes, pois segundo o artigo 226 da Constituição Federal de 1988 prevê: 
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Art. 226 – A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

 

Com relação às propostas dos deputados federais mencionados, elas partem do 

princípio de que é mais justo amparar a família da vítima do que a do presidiário. Afinal, de 

que justiça está falando? Uma justiça que exclui e pune os familiares do apenado? 

Consideramos imprescindível o amparo para vítimas de crimes, entretanto, para assegurar 

os direitos destas não é necessário retirar o direito dos familiares do criminoso. 

Acreditamos que o ponto de partida para a discussão sobre o auxílio-reclusão seja o 

princípio da dignidade humana como direito humano fundamental. Entende-se por direitos 

fundamentais os seguintes pontos: a) direitos pessoais (direito à vida, liberdade e 

segurança; b) direitos do indivíduo em face da coletividade (direito à nacionalidade, asilo, 

livre circulação e residência, tanto no interior como no exterior e direito à propriedade); c) 

liberdades e direitos públicos (liberdade de pensamento, consciência, religião, opinião, 

expressão, reunião e associação); d) direitos econômicos e sociais (direito ao trabalho, 

sindicalização, repouso e educação). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca a igualdade em dignidade de 

direitos. Infelizmente, a prática ainda não é essa, pois o cotidiano é carregado pelo senso 

comum e consequentemente de atitudes preconceituosas que, por sua vez, tem raiz na falta 

de conhecimentos dos respectivos direitos do apenado e seus dependentes que são 

respaldados pela lei vigente.  

 

3-CONCLUSÃO 

 

  Como podemos verificar, o auxílio-reclusão consiste num direito conferido aos 

dependentes do preso que contribuiu para a previdência social, visto que o cumprimento da 

sanção penal pelo mantenedor do núcleo familiar implica muitas vezes em situação de 

hipossuficiência dos recursos daquela família.  

Vimos também que a lei estabelece critérios para o recebimento desse benefício, o 

que reduz bastante o acesso ao mesmo. Pudemos perceber que a falta de informação ou 

desconhecimento sobre a legislação previdenciária ocasiona um posicionamento 

preconceituoso do senso comum, que impacta direta e negativamente nas famílias dos 

apenados.  

Sobre o preconceito, Heller (1972) conceitua como sendo “os juízos provisórios 

refutados pela ciência e por uma experiência cuidadosamente analisada, mas que se 

conservam inabalados contra todos os argumentos da razão.” A autora infere que o 

preconceito encontra na cotidianidade o campo para sua reprodução, gerando a alienação. 
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A cotidianidade não deve ser suprimida, mas sim a alienação; para isso, é necessário 

propiciar condições que promovam a supressão da mesma.  

É relevante considerar que a mídia exerce um papel significativo na formação da 

sociedade. Através desse mecanismo é incutida na população, uma consciência, uma 

cultura; uma forma de agir e de pensar; ela cria demandas, orienta os costumes e hábitos, 

além de definir estilos, bordões e discussões sociais. Caminhando a favor do senso comum, 

é corriqueiro ouvirmos expressões como: “o governo defende bandidos por meio de “bolsa 

bandido” e abandona os cidadãos comuns, aqueles que pagam impostos, ao léu de seus 

infortúnios”. No entanto, estes discursos caluniosos sobre o auxílio-reclusão cumprem o 

papel reacionário de manutenção de preconceitos, estereótipos e negação de direitos aos 

segmentos mais vulneráveis da população. 

É pouco razoável associarmos o auxílio-reclusão ao quadro de motivadores da 

criminalidade. Grande parte da massa carcerária deste país jamais conheceu a condição de 

segurado do INSS. Seria ingenuidade de nossa parte acreditar que alguém, estando 

empregado, escolheria altruisticamente cometer um crime e ser preso para “beneficiar” sua 

família.  

De igual maneira, não nos parece justa a perpetuação das “punições” estabelecidas 

aos familiares de preso, em especial porque não cometeram crime algum. Com isso, os 

meios de comunicação devem contribuir para a valorização da diversidade cultural, a 

promoção dos direitos humanos e no combate a todo tipo de violência.  

 O assistente social enquanto profissional deve manter-se inteirado sobre todos os 

aspectos referente aos direitos sociais dos usuários da previdência, e neste ínterim terem 

conhecimento acerca dos entendimentos jurisprudenciais sobre estes direitos, numa 

perspectiva interdisciplinar, pode ser o diferencial no atendimento e na garantia do direito do 

usuário. Esclarecer os usuários de todas as alternativas possíveis à resolução de seus 

problemas requer, então, uma atualização permanente do profissional e uma perspectiva 

ético-política que vise ir além das demandas da instituição, priorizando às da classe 

trabalhadora. 

 A busca dessa consciência exige a recusa pelo profissional do conservadorismo, 

como parte de uma construção histórica, humana, intencional e criativa, capaz de possibilitar 

uma reflexão, voltada para a construção do pacto democrático no Brasil, com a ampliação 

da cidadania por meio da implementação de políticas sociais de direito.  

Nesse sentido, é imprescindível a promoção do acesso à informação, bem como a 

promoção da educação em direitos humanos. Acreditamos na educação como fundamental 

na construção de uma práxis pautada na ética, na justiça, na dignidade humana, que 

repugne toda forma de discriminação. É a busca de um posicionamento ético e político que 

se insurja contra os processos de alienação, onde, incidem na articulação de recursos 
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necessários para viabilizar a proteção social de sujeitos singulares ou grupos de sujeitos, 

usuários das diferentes políticas setoriais.  
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