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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as dificuldades impostas pela lei 

para a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado recluso. No 

primeiro capítulo aborda-se breve histórico da Seguridade Social Mundial e no 

Brasil, os princípios da seguridade social, direito da seguridade social com enfoque à 

saúde e à assistência social. No segundo capítulo ainda em relação ao direito da 

seguridade social aborda-se sobre a Previdência Social com tópicos relevantes para 

a compreensão do capítulo seguinte. No terceiro capítulo trata-se dos dependentes, 

por questão legal são eles os beneficiários do auxílio-reclusão, tratando-se também 

da pensão por morte, visto que o legislador indicou que o regime de concessão do 

auxílio-reclusão seria análogo ao da concessão da pensão por morte. Ao fim deste 

capítulo discute-se o benefício auxílio-reclusão com tópicos relevantes às 

dificuldades que a lei impõe para os dependentes do segurado recluso, sendo este 

de baixa renda.     

 

Palavra-chave: Seguridade Social. Previdência Social. Dependentes. Auxílio-

reclusão.     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

The objective of this  research is to show the difficulty imposed  for the legislation to 

give the reclusion benefit for the dependents of a Security Prisoner.The first chapter 

have a brief historic explanation of the Brazil Social Security and the World too, the 

Social Security Base and the the properly Social Security, focused the health and 

Social Aid.The Second Chapter is a explanation of  the Security Social Properly  

again  with the Retirement Institution as a important topics to understanding the next 

chapter.In the third chapter the relatives are focused because they are the first option 

to receive the Reclusion Benefit and Dead Pension. The  criterion to give this 

benefits is similar – according the Legislator‟s interpretation. For to finish of this 

Chapter we have a final analysis the Reclusion Benefit focused the law difficulties 

that are imposed to recluses dependents with a low income.   

 

Keywords: Social Security. Retirement Institution. Dependents. Reclusion benefit



8 

 

ROL DE ABREVIATURAS OU SIGLAS  

 

 

CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira  

IAP – Instituto de Aposentadorias e Pensões 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra 

RGPS – Regime Geral da Previdência Social 

RPPS – Regimes Próprios de Previdência de Servidores Públicos Ocupantes de 

Cargos Efetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO…………………………………………...…………………………………11 

 

1 SEGURIDADE SOCIAL…………………………...………………….…………………13 

1.1 Breve Histórico Mundial.......................................................................................13 

1.2 Histórico da Seguridade Social no Brasil.............................................................16 

1.3 Direito da Seguridade Social................................................................................20  

1.3.1 Da Saúde...........................................................................................................23 

1.3.2 Da Assistência Social........................................................................................27 

 

2 PREVIDÊNCIA SOCIAL..........…………………………………………………………32 

2.1 Da Previdência Social..........................................................................................32 

2.1.1 Dos Princípios Básicos da Previdência Social..................................................33 

2.2 Dos Regimes Previdenciários Brasileiros.............................................................34 

2.2.1 Regime Geral de Previdência Social – RGPS...................................................35 

2.2.2 Regime de Previdência de Agentes Públicos Ocupantes de Cargos Efetivos e 
Vitalícios.....................................................................................................................35 

2.2.3 Regime Previdenciário Complementar..............................................................36 

2.2.4 Regime de Previdência dos Militares................................................................36 

2.3 Segurados da Previdência Social........................................................................37 

2.3.1 Da Classificação dos Segurados......................................................................38 

2.3.1.1 Segurados Obrigatórios.................................................................................38 

2.3.1.2 Segurado Empregado....................................................................................39  

2.3.1.3 Segurado Empregado Doméstico..................................................................40 

2.3.1.4 Segurado Contribuinte Individual...................................................................40 

2.3.1.5 Segurado Trabalhador Avulso........................................................................41 

2.3.1.6 Segurado Especial.........................................................................................41 



10 

 

2.3.1.7 Segurados Facultativos..................................................................................42 

2.3.2 Da Filiação e Inscrição......................................................................................43 

2.3.3 Carência............................................................................................................45  

2.3.4 Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado.............................................48 

2.3.5 Valor do Benefício.............................................................................................50 

 

3 A CONCESSÃO DO AUXÍLIO RECLUSÃO AOS DEPENDENTES DO 
SEGURADO RECLUSO: as dificuldades impostas pela Lei para a sua 
concessão.................................................................................................................53 

 3.1 Dependentes.......................................................................................................53 

3.1.1 Perda da Condição de Dependente..................................................................55  

3.1.2 Da Dependência na Relação Homoafetiva.......................................................56 

3.1.3 Benefícios aos Dependentes.............................................................................58 

3.2 Pensão por Morte.................................................................................................58 

3.2.1 Formas de Concessão......................................................................................59 

3.2.2 Da Cessação do Benefício................................................................................60 

3.2.3 Documentos Necessários.................................................................................60 

3.3 Auxílio-Reclusão..................................................................................................61 

3.3.1 Formas de Concessão......................................................................................64 

3.3.2 Da Suspensão do Benefício..............................................................................65 

3.3.3 Da Cessação do Benefício................................................................................67 

3.3.4 Documentos Necessários.................................................................................67 

3.4 Das Dificuldades Impostas pela Lei 8.312/91......................................................69 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS....…………………………………………………….………74 

 
REFERÊNCIAS………...................………………………………………………………76  

 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A presente monografia tem como objetivo verificar as dificuldades impostas 

pela Lei para a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado 

recluso. A opção pelo tema deu-se diante das repercussões e discussões 

doutrinárias e até mesmo por conta do desconhecimento do benefício.   

O auxílio-reclusão é o benefício concedido na esfera do regime geral da 

previdência social aos dependentes do segurado recluso, com a finalidade de 

amparar seu familiar/dependente na subsistência, visto que, deixou de perceber o 

meio de sustento por estar o segurado sob detenção e/ou reclusão.  

A escolha pelo método dedutivo deu-se pela preferência de abordar a parte 

geral para seguidamente atingir o conteúdo específico, dividindo-se o trabalho em 

três capítulos, com o intuito de proporcionar uma organização dos temas e do estudo.  

No primeiro capítulo intitulado de “Seguridade Social” visa trazer de forma 

breve um pouco da parte histórica da seguridade social no mundo e no Brasil, a 

evolução do sistema previdenciário, e um entendimento da necessidade das 

modificações quanto ao tema, já que a realidade era distinta em cada país e com o 

passar dos anos, houve a necessidade das alterações e adaptações em 

conformidade com cada realidade.  

Para integrar a seguridade social tratar-se-á da Assistência Social e Saúde, 

posto que ambos tópicos visam a proteção social do indivíduo. A Previdência Social 

complementaria o estudo, entretanto optou-se por aprofundar o estudo no capítulo 

seguinte, com maior amplitude para melhor compreensão da abordagem 

selecionada.  

No segundo capítulo denominado “Previdência Social”, observar-se-á a 

necessidade de abordar questões como os princípios pertinentes à Previdência 

Social, dos Regimes Gerais da Previdência Social e, dos segurados. Neste momento 

far-se-á abordagens da classificação e apontamentos pertinentes no que se refere 

aos segurados para complementação da pesquisa passando a trabalhar no capítulo 

seguinte o objeto do estudo, o auxílio-reclusão.  

Eis que ao adentrarmos ao terceiro capítulo com o objetivo de trabalhar as 

dificuldades impostas pela Lei, preferiu-se neste momento estudar os dependentes, 
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por serem eles os únicos beneficiários do auxílio-reclusão. Seguidamente limitar-se-

á a discorrer sobre o benefício pensão por morte, visto que os critérios deste são os 

mesmos dispensados ao benefício auxílio-reclusão. Passados os apontamentos dos 

capítulos e construção da parte teórica e histórica ficarão evidenciadas as 

dificuldades que os dependentes enfrentam para a concessão ao auxílio-reclusão. 

Nas considerações finais, são proporcionados questionamentos, seguidos 

do estímulo à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a concessão do 

auxílio-reclusão.  
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1 SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO MUNDIAL 

 

 

Antes de discorrer sobre Seguridade Social faz-se necessário uma breve 

remissão para esclarecer questões acerca de seu surgimento e de evolução 

histórica. 

 No Direito Romano era do pater familias a responsabilidade de prestar 

assistência a seus servos e clientes, organizando-se sob forma de associação 

mantida pela contribuição dos associados, que se destinava a prestar ajuda aos 

mais necessitados.1 

Em 1344 tem-se notícia da preocupação do homem em relação a seus 

infortúnios, ocorrendo neste ano a celebração do primeiro contrato de seguro 

marítimo, surgindo em seguida a cobertura de riscos contra incêndios.2 

Em 1601, a Inglaterra editou a Poor Relief Act (lei de amparo aos pobres), 

que instituía a contribuição obrigatória para fins sociais, consolidando outras leis 

sobre assistência pública. 3  De caráter assistencial inseriu auxílios e socorros 

públicos aos necessitados.   

Na Alemanha de Otto von Bismarck é editado o primeiro ordenamento legal 

com olhar previdenciário. Neste país também foi introduzido uma série de seguros 

sociais, tais como, seguro-doença (1883) – custeado pelos trabalhadores, seguro 

contra acidentes (1884) – custeado pelos empresários, e o seguro de invalidez e 

velhice (1889) – custeado pelos empregados, empresários e pelo Estado, com a 

finalidade de amenizar a tensão existente nas classes trabalhadoras. Estes seguros 

                                                 
1
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.29. 

 
2
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.29. 

 
3
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.29. 
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foram implantados em momentos distintos e objetivavam obter apoio popular com o 

intuito de impedir os movimentos socialistas que surgiam com a crise industrial.4   

A igreja por sua vez preocupava-se com a instituição de um sistema apto a 

formar um pecúlio para o trabalhador, com parte economizada do salário, visando 

acontecimentos futuros, como constou na Encíclica Rerum Novarum, do papa Leão 

XIII e na Quadragesimo Anno, de Pio XI em 1931.5 

A França promulgou uma norma em 1898 criando a assistência à velhice e 

aos acidentes de trabalho.6 

Em 1897, na Inglaterra foi instituído o Workmen’s Compensation Act, que 

instituiu o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho. Foi imposto ao 

empregador o princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual era 

responsável pelo infortúnio, mesmo sem ter concorrido com culpa para ao acidente, 

atribuindo-lhe o pagamento da indenização ao obreiro. Em 1907, foi instituído  o 

sistema de assistência à velhice e acidentes de trabalho, e em 1908, o Old Age 

Pensions Act concedeu pensões aos maiores de 70 anos, independentemente de 

contribuição. Em 1911, foi estabelecido o National Insurance Act, determinando a 

aplicação de um sistema compulsório de contribuições sociais, que ficavam a cargo 

do empregador, do empregado e do Estado.7 

Com constitucionalismo social, as Constituições passaram a tratar em seu 

corpo de direitos sociais, trabalhistas e econômicos, inclusive direitos previdenciários, 

sendo que o México em 1917 foi o primeiro país do mundo a incluir na sua 

Constituição o artigo que trata do seguro social.8 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.  

                                                 
4
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 

 
5
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 

 
6
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 

 
7
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 

 
8
 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.30. 
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[...] 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 
bases mínimas: 
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 
invalidez, vejez y muerte. 
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al 
trabajo por el tiempo que determine la ley. 

                                     [...] 9 

 

Após a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919 foi 

percebida a necessidade de inclusão de normas voltadas à previdência social, cujo 

programa foi aprovado em 1921. Foram editadas várias convenções sobre tal tema, 

como a Convenção n. 12 que trata de acidentes do trabalho e a Convenção n. 17 

(1927) sobre a indenização por acidente do trabalho.10 

Nos Estados Unidos que emergiu da crise econômica que vinha desde 1929 

foi instituído por Franklin Roosevelt o New Deal, em que era priorizada a luta contra 

a miséria, com a finalidade de amenizar as perturbações da vida humana, em 

especial o combate específico às mazelas do desemprego e da velhice 

desamparada.11 

A Nova Zelândia instituiu em 1938, norma sobre proteção a toda a 

população implantando o seguro social, deixando de existir o seguro privado.12 

A Carta do atlântico, de 1941, previa a previdência social, como “um modo 

de viver livre do temor e da miséria”.13 

Em 1941 o Plano de Beveridge na Inglaterra propunha um programa de 

prosperidade política e social, visando garantir a cobertura de certas contingências 

sociais, sob o argumento que a seguridade social deveria ser prestada do berço ao 

túmulo, contemplando alguns objetivos como: unificação dos sistemas sociais então 

                                                 
9
 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos Última Reforma DOF 27-04-2010. 

Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>.  Acesso em: 10/05/2010.  
 
10

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005.  p.30. 
 
11

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.31. 
 
12

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.31. 
 
13

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p. 31. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf%3e.%20%20Acesso%20em:%2010/05/2010
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existentes, a universalidade da cobertura, a igualdade de proteção e a tríplice forma 

de custeio, com predominância do custeio estatal. 14  Em 1946 o governo inglês 

implantou um plano de previdência inspirado no Relatório Beveridge15 que previa o 

sistema de repartição, em que toda a sociedade contribui para a criação de um 

fundo previdenciário de que são retiradas prestações para cobrir eventos previstos 

na legislação de amparo social.16  

Entre outros direitos fundamentais da pessoal humana, a proteção 

previdenciária foi incluída17 na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 

1948, que no artigo XXV determina: 

 

Artigo XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência fora de seu controle.18 

 

 

1.2 HISTÓRICO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

 

No Brasil iniciou com organização privada e com o tempo o Estado foi se 

adequando ao sistema através de políticas intervencionistas, a seguridade social 

teve sua implantação de acordo com cada Constituição vigente, vale ressaltar alguns 

pontos relevantes. 

                                                 
14

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.31. 
 
15

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.31. 
 
16

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009.p.42. 
 
17

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.31. 
 
18

 BRASIL. Ministério da Justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e 
proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 
de 1948. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. 
Acesso em: 10/04/2010. 
 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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A Constituição de 1824 apresentava uma única disposição voltada à 

seguridade social, o artigo 179, XXXI, que preconizava a constituição dos socorros 

públicos. 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. 

                                     XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos.19 

 

A primeira entidade de previdência privada a funcionar no país apareceu em 

1935, sendo conhecida como Montepio Geral dos Servidores do Estado (Mongeral) 

que previa um sistema misto de mutualismo (cotização de pessoas para a cobertura 

de certos riscos, mediante a repartição de encargos com todo o grupo). 

A expressão “aposentadoria” apareceu pela primeira vez na Constituição de 

1891, cujo artigo 75 determinava que somente os funcionários públicos a serviço da 

União e considerados inválidos seriam aposentados, sendo relevante ressaltar que 

não existia fonte de custeio:  

 

Art. 75 - A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários 
públicos em caso de invalidez no serviço da Nação.20 

 

Em 1923 foi editada a Lei Eloy Chaves, na verdade o Decreto n. 4.682 de 

24/01/1923, que foi primeira norma a instituir no Brasil a previdência social, com a 

criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários que mais tarde 

também se estendeu aos portuários e marítimos entre outros. 

 

Art. 1º Fica creada em cada uma das empresas de estradas de ferro 
existentes no paiz uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 

                                                 
19

 BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Constituição Política do Império do 
Brazil (de 25 de março de 1824). EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 
10/04/2010. 
  
20

 BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil (de 24 de Fevereiro de 1891). Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, 
decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>.  
Acesso em: 10/04/2010.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm
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respectivos empregados. 
[...] 
Art. 9º Os empregados ferroviários, a que se refere o art. 2º desta lei,                                 
que tenham contribuido para os fundos da Caixa com os descontos 
referidos no art. 3º letra "a" terão direito: 
1. a socorros médicos em casos de doença em sua pessoa ou 
pessoa de sua família, que habite sob o mesmo tecto e sob a mesma 
economia; 
2. a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo 
Conselho de Administração; 

                                     3. aposentadoria; 
                                     4. a pensão para seus herdeiros em caso de morte.21 

 

A partir de 1930, época da Revolução, o sistema previdenciário deixou de 

ser estruturado por empresa, passando a abranger categorias profissionais. Cada 

categoria profissional passou a ter um fundo próprio e havia participação do 

empregado, empregador e do Governo. Os Institutos de Aposentadoria e Pensões 

(os IAP‟s) além dos benefícios e pensões dispunham de serviços de saúde, 

internação hospitalar e atendimento ambulatorial.22 

A Constituição de 1934 continha vários dispositivos que regulavam a 

seguridade social, fixando à União a competência para normatizar a assistência 

social, estabelecendo a forma tríplice de custeio: Estado, empregado e empregador. 

No artigo 170, §3º, era prevista a aposentadoria compulsória para funcionários 

públicos que atingissem 68 anos de idade. No §2º do artigo 172, tratava-se da 

possibilidade de cumulação de benefícios, desde que houvesse previsão legal, para 

pensões de montepio, e vantagens de inatividade, ou se resultassem de cargos 

legalmente acumuláveis.23  

A Constituição de 1937 não trouxe muita evolução na temática 

previdenciária, adotando a expressão “seguro social”, em vez de previdência.  

Em 1945 tentou-se a implementação de um Instituto que visava à 

consolidação de todos os recursos existentes em um único fundo, porém não obteve 

                                                 
21

 BRASIL. JusBrasilNotícias. Legislação. Decreto n. 4682/23. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103693/decreto-4682-23>. Acesso em 10/04/2010. 
 
22

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.34. 
 
23

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.35. 
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sucesso, haja vista que o governo Dutra não concedeu o suporte financeiro 

necessário.24  

Na Constituição de 194625 a questão previdenciária foi tratada no artigo 157, 

inciso XVI que também regulava o Direito do Trabalho. Pela primeira vez aparece a 

expressão “previdência social”, com a garantia da cobertura dos eventos morte, 

velhice, invalidez e doença:  

 

Art. 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros que visem a 
melhoria da condição dos trabalhadores: 

                                     [...] 
XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador e 
do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências 
da doença, da velhice, da invalidez e da morte; 

 

Na Constituição de 1967, mantém praticamente as mesmas diretrizes 

estabelecidas na Carta de 1946. Estabeleceu a criação do seguro-desemprego, que 

até então não existia, regulamentado com o nome de auxílio-desemprego e atribuí o 

benefício „aposentadoria‟ à mulher aos trinta anos de trabalho, com salário integral.26 

Neste mesmo ano incorpora-se à Previdência Social pela Lei n. 5.316, que 

regulamentou o Seguro de Acidentes de Trabalho.27 

A Emenda Constitucional n. 1 de 1969 não inovou em matéria previdenciária, 

seguindo os mesmos passos da Constituição de 1967.  

Na Constituição de 1988 foi dedicado um capítulo inteiro para tratar da 

Seguridade Social (art. 194-204), que engloba a Previdência Social, a Assistência 

                                                 
24

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social.  19.ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p.36. 
 
25

 BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil (de 18 de Setembro de 1946). A Mesa da Assembléia Constituinte promulga a Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos dos 
seus arts. 218 e 36, respectivamente, e manda a todas as autoridades, às quais couber o 
conhecimento e a execução desses atos, que os executem e façam executar e observar fiel e 
inteiramente como neles se contêm. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em 
10/04/2010. 
 
26

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de direito previdenciário. 11.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. 
p.05. 
 
27

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009.p.66. 
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Social e a Saúde. A República Federativa do Brasil se caracteriza como Estado de 

Direito que visa assegurar a seus cidadãos ampla proteção social, vazada nos 

direitos sociais conforme constou no artigo 6º, entre outros a previdência social e a 

assistência aos desamparados.28  

 

 

1.3 DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

O Direito da Seguridade Social é direito público subjetivo29 caracterizado por 

um conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer um 

sistema de proteção social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de 

prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social30, conceito este que 

tem raízes no Relatório Beveridge.   

A seguridade social é método de economia coletiva, em que a comunidade 

integra um pacto sócio-econômico balizado pela solidariedade social, 

caracterizando-se pela cotização coletiva em prol daqueles que necessitem ou 

venham necessitar de prestações sacadas do fundo comum.31  

Pela seguridade social o Estado assegura aos cidadãos uma tutela de base, 

que cobre necessidades sociais mínimas. O direito à seguridade social é: (a) público 

subjetivo; (b) irrenunciável; (c) inalienável; (d) intransmissível; (e) imprescindível 

(fundo material de direito).32  

                                                 
28

 BRIGUET, Magadar Rosália Costa. Previdência social: aspectos práticos e doutrinários dos 
regimes jurídicos próprios. São Paulo: Atlas, 2007. p. 01. 
 
29

 BRIGUET, Magadar Rosália Costa. Previdência social: aspectos práticos e doutrinários dos 
regimes jurídicos próprios. São Paulo: Atlas, 2007. p. 02 
 
30

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social.  22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p.44. 
 
31

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009.p.49. 
 
32

 BRIGUET, Magadar Rosália Costa. Previdência social: aspectos práticos e doutrinários dos 
regimes jurídicos próprios. São Paulo: Atlas, 2007. p. 4.  
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Os objetivos da seguridade social versam sobre princípios assim como 

ensina Marcelo Leonardo Tavares: 

 

Os objetivos da seguridade social são veiculados mediante princípios 
que espraiam seus efeitos pelas três áreas de concentração da 
seguridade, informando as condutas estatais, normativas ou 
administrativas, de previdência, assistência e saúde.33 
 

A seguridade social, seu alcance e princípios estão definidos no Decreto 

3.048/99, cujo artigo 1° assim dispõe:  

 

Art. 1º  A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência 
social. 
Parágrafo único.  A seguridade social obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe 
o poder aquisitivo; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; e 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos 
colegiados.34 

 
 
Por Universalidade da Cobertura e do Atendimento quis o legislador que a 

seguridade social contemplasse todos os eventos que geram necessidade de 

proteção social premente, tais como maternidade, velhice, doenças, acidentes, 

invalidez e morte35. Importante ressaltar que estes benefícios previdenciários exigem 

obediência ao regime contributivo, diferentemente das prestações relacionadas à 

                                                 
33

 TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário. Regime Geral de Previdência Social e 
Regimes Próprios de Previdência Social. 8.ed.rev, ampl, e atual. Até a EC 47/2005 – Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006. p. 2. 
 
34

 BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto n. 3048 de 6 de maio de 1999. 
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm>. Acesso em 10/04/2010. 
 
35

 EDURADO, Ítalo Romano. Curso de direito previdenciário: teoria, jurisprudência e mais de 900 
questões. 3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 19. 
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saúde e à assistência social, que independem de contribuição, sendo que Carlos 

Alberto Pereira de Castro afirma que a filiação ao sistema decorre do exercício de 

atividade remunerada e não do pagamento da contribuição.36   

A diretriz que preceitua a Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e 

Serviços às Populações Urbanas e Rurais está prevista no artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988, segundo o qual não deve haver distinção no que se refere aos 

direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Quanto à Seguridade Social as 

duas categorias de trabalhadores terão asseguradas as mesmas prestações com o 

mesmo valor econômico e serviços com a mesma qualidade.37    

 Pelo critério da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Benefícios 

e Serviços importa lembrar que a Seguridade Social tem por objetivo a distribuição 

de renda. Como os recursos são escassos para o atendimento de todas as 

necessidades da população, a distribuição deve ser feita a quem efetivamente 

necessite do benefício, pela estrita observância dos requisitos legais e pela 

destinação preferencial aos mais necessitados.38 

A Irredutibilidade do Valor dos Benefícios, de forma a preservar-lhe o poder 

aquisitivo garante ao beneficiário que o benefício deve ter respeitado seu valor 

nominal, seja pela limitação do valor de descontos, proibição do arresto, sequestro e 

penhora, seja pelo reajustamento periódico, para preservação do seu valor real. 39 

Pela obediência da Equidade na Forma de Participação no Custeio quis o 

legislador que a participação no custeio da seguridade social fosse feita de forma 

equitativa entre os trabalhadores, empregadores e Poder Público. Segundo este 

                                                 
36

 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de direito previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009, p. 102. 
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 EDUARDO, Ítalo Romano. Curso de direito previdenciário: teoria, jurisprudência e mais de 
900 questões. 3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 20. 
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 Castro, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direito Previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009, p. 103. 
 
39

 Castro, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direito Previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009, p. 103. 
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princípio, se garante aos mais pobres a proteção social em contrapartida à sua 

contribuição equivalente a sua capacidade econômica.40  

Por Diversidade da base de financiamento ficou estabelecido que a receita 

da Seguridade Social pode ser arrecadada em diversas fontes, além da contribuição 

dos empregados, empregadores e do Estado. Assim, boa parte da receita da 

Seguridade Social é oriunda dos concursos de prognósticos, de prestadores de 

serviços e até mesmo de contribuição instituída provisoriamente, como foi o caso da 

CPMF.41 

Para que o Caráter Democrático e Descentralizado da Administração, fosse 

alcançado a gestão dos recursos teve que ser realizada mediante discussão com a 

sociedade. Existem na estrutura da Seguridade Social órgãos colegiados de 

deliberação, dentre os quais o Conselho Nacional da Previdência Social (art. 3º, Lei 

n. 8.213/91), o Conselho Nacional da Assistência Social (art. 17, Lei n. 8.742/93) e o 

Conselho Nacional de Saúde (Lei n. 8.080/90), todos de gestão paritária 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do governo.42  

 

 

1.3.1 Da Saúde 

 

 

No trato da saúde como uma dos ramos da Seguridade Social vigia a Lei n. 

6.229 de 17/07/197543 que instituiu o Sistema Nacional de Saúde.  

                                                 
40

 Castro, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direito Previdenciário. 11.ed.- Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009, p. 103. 
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Conceito Editorial, 2009, p. 104. 
 
42
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Com o advento da Constituição Federal de 1988 foi declarado ser da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a competência comum para cuidar 

da saúde, como constou no inciso II do artigo 23:  

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
[...] 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência.44 

 

Também na Carta Política de 1988, no inciso XII do artigo 24 foi delegada 

competência aos mesmos entes estatais para legislar de forma concorrente sobre a 

defesa da saúde, cabendo à União a competência no estabelecimento de normas 

gerais:  

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.45 
 

Ainda na Constituição Federal, integrando o capítulo que trata da 

Seguridade Social, o constituinte estabeleceu nos artigos 196 a 200 os 

delineamentos do que chamou “sistema único de saúde” que foi criado pela Lei n. 

8.080 de 19/09/1990, cujo artigo 4º preceitua que ele abrange o conjunto de ações e 

serviços de saúde, nos seguintes termos:   

 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).46 
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Na Lei n. 8.212 de 24/07/1991 que organizou a Seguridade Social com o 

arcabouço existente nos dias atuais, o legislador elencou os princípios e diretrizes 

das atividades de saúde, dando ênfase à sua relevância pública:  

 

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.  
Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e 
sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:  
a) acesso universal e igualitário;  
b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e 
hierarquizada, integrados em sistema único;  
c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
d)atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas;  
e)participação da comunidade na gestão, fiscalização e 
acompanhamento das ações e serviços de saúde;  

                                      f)participação da iniciativa privada na assistência à saúde, 
obedecidos os preceitos constitucionais.47 

 

Estes princípios e diretrizes vieram se somar aos princípios estatuídos no 

artigo 7º da Lei n. 8.080/90, assim arrolados:  

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
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a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade 
de meios para fins idênticos.

48
 

 

Consoante prescreve o § 1º do artigo 19849 o financiamento do sistema 

único de saúde será mantido pela seguridade social, pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelo Município, além de outras fontes de financiamento criadas 

para tal finalidade, sendo exemplar a instituição da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira – a CPMF50 – extinta em Dezembro de 2007.   

Para Marisa Ferreira dos Santos 51  a saúde é um direito de todos 

independente de filiação e de contribuição para o seu custeio. É direito subjetivo 

oponível ao Estado, que deve estar disponível a todos que se sintam ameaçados ou 

em vias de sofrerem dano à saúde.  

Embora nos textos legais sejam enfatizadas as responsabilidades estatais 

na execução das políticas econômicas, organização e prestação das atividades de 

saúde, o ordenamento jurídico entrega às pessoas, famílias, empresas e sociedade 

parcela desta responsabilidade, como se observa nos § 1º e 2º do artigo 2º da Lei n. 

8.080/90: 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e  
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execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade.52 
 

O presente artigo só faz reforçar o papel e participação das pessoas que 

necessitem de amparo à saúde e não somente a elas e sim do Estado, seus familiares, 

empresas e da própria sociedade. 

 

 

1.3.2 Da Assistência Social 

 

 

A Assistência Social, como existe atualmente, tem origem nos artigos 203 e 

204 da Constituição de 1988, tendo sido regulamentada na Lei n. 8.742 de 

07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) e prevista no artigo 4º da 

Lei n. 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social):   

 
Art.4º A Assistência Social é a política social que provê o 
atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à 
família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 
pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição 
à Seguridade Social.53 

 

Destina-se ao atendimento de necessidades básicas das pessoas em 

situações especiais54, sob a forma de proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, o amparo a crianças e 

adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
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sua integração à vida comunitária e o benefício de prestação continuada, segundo 

expressa a Lei n. 8.742/93 no artigo 2º e seus incisos:   

 

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família.55 

 

Para Wladimir Novaes Martinez: 

 

A assistência social é o conjunto de atividades estatais e particulares 
direcionadas para o atendimento dos hipossuficientes, consistindo os 
bens oferecidos em pequenos benefícios em dinheiro, assistência à 
saúde, serviços de saúde, fornecimento de alimentos e outras 
pequenas prestações, sem contribuição. Complementa os serviços 
da previdência social e a amplia, em razão da natureza da clientela e 
das necessidades providas.56 
 

No mesmo sentido leciona Odonel Urbano Gonçalves:  

 

A assistência social pública tem o seu conceito ligado à idéia de que 
ao Estado cumpre dar aos alienados, menores abandonados e 
indigentes de toda espécie, condições mínimas de sobrevivência. 
Não se exige do assistido nenhuma contribuição, pelo que assume o 
estado de dependente. Essa assistência pública evoluiu para 
Assistência Social, que tem aspectos da primeira e aspectos da 
Previdência Social.57 

 

Os princípios norteadores da Assistência Social foram arrolados nos incisos 

do artigo 4º da lei n. 8.742/93:  
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Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória 
de necessidade; 
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais; 
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão.58 
 

A organização da Assistência Social está fundada nas diretrizes informadas 

nos incisos do artigo 5º de sua lei orgânica:  

 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera 
de governo; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis; 
III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política 
de assistência social em cada esfera de governo.59 

 

O custeio da Assistência Social é feito com recursos da seguridade social, 

como fixado no artigo 204 da Constituição Federal de 1988. Já o financiamento de 

benefícios, serviços, programas e projetos criados pela Lei n. 8.742/93 será feito 

com recursos dos entes estatais e os oriundos das contribuições sociais previstas na 

Constituição Federal.60  
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No mesmo sentido lecionou Fabio Zambitte Ibrahim:  

 

[...] a ação estatal será realizada preferencialmente com recursos do 
orçamento da Seguridade Social, e organizadas com base na 
descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerias à esfera federal, e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 
entidades beneficentes e de assistência social.61   

 

Como se vê, a Assistência Social tem por objetivo atender o indivíduo 

excluído do sistema previdenciário que tem como característica a contributividade, 

ou seja, não fossem as ações de assistência social, somente teria direito à atenção 

do Estado aquele que contribuí.    

Um dos maiores avanços trazidos pela Lei Orgânica da Assistência Social foi 

a modernização do “amparo previdenciário”, como era conhecida a “renda mensal 

vitalícia” com valor de meio salário mínimo, criado pela Lei n. 6.179/74, destinado 

aos idosos com mais de 70 anos, aos inválidos e aos definitivamente incapacitados 

para o trabalho que não dispusessem de rendimento.62  

A renda mensal vitalícia foi extinta com a instituição do benefício de 

prestação continuada que passou a ser devido à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso, nos termos do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 e seus parágrafos: 

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possir meios 
de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 
família. 
[...]        
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora 
de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para 
o trabalho. 
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
[...] 
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§ 6o  A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial 
e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS. 
§ 7o  Na hipótese de não existirem serviços no município de 
residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em 
regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que 
contar com tal estrutura.63 
 

Vimos que a seguridade social integra um conjunto de atuações por parte 

dos poderes públicos e da sociedade com o fim de certificar os direitos referentes à 

saúde, à previdência social e à assistência social. 

 Desta forma, limitamos a trabalhar neste capítulo apenas ao que se refere à 

saúde e à assistência social, destinando o próximo a abordar sobre a previdência 

social com maiores detalhamentos.  
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2 PREVIDÊNCIA SOCIAL  

  

 

2.1 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

  

A previdência social é, antes de tudo, um mecanismo de proteção que 

depende da articulação entre o Poder Público, e os demais atores sociais. 

Estabelece diversas formas de seguro, para o qual ordinariamente contribuem os 

trabalhadores, o patronato e o Estado e mediante o qual se intenta reduzir ao 

mínimo os riscos sociais, notadamente os mais graves que acometem o indivíduo: 

doença, velhice, invalidez e acidente no trabalho.64  

Traz o artigo 201 da Constituição Federal de 1988 discriminado as 

características da previdência social como segue:  

Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios 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, mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2°.65 

 

No referido artigo ficaram estabelecidos o caráter contributivo e a filiação 

obrigatória, além do detalhamento do espectro de cobertura e proteção da 

Previdência Social. 
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2.1.1 Dos Princípios Básicos da Previdência Social 

 

 

Além dos princípios comuns da Seguridade Social, explorados no capítulo 

anterior, a Previdência Social se determina por princípios específicos. Mediante a 

dificuldade de encontrar doutrinadores que tratem acerca dos princípios trazemos os 

ensinamentos anotados por Carlos Alberto Pereira de Castro.66  

Da Filiação Obrigatória: a necessidade de proteção do indivíduo em face dos 

eventos protegidos pela Previdência não se sustentaria se a filiação fosse 

meramente facultativa.  

Do Caráter Contributivo, este princípio tem matriz constitucional (art. 40, 

caput e 201, caput), sendo contrária à ordem jurídica brasileira a percepção de 

benefício de natureza previdenciária sem contribuição, respeitadas as exceções da 

lei que admitem em algumas espécies previdenciárias (pensão por morte, acidente 

do trabalho, entre outros) a mera filiação ao regime.  

Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial, introduzido no ordenamento jurídico pela 

Emenda Constitucional n. 20/98, estabelece que é dever do Poder Público gerenciar 

a relação custeio-pagamento de benefícios com visão atuarial, observando a média 

etária da população e a expectativa de vida, com a finalidade de manter o sistema 

em condições de superávit.  

Da Garantia do Benefício Mínimo, este princípio, de caráter constitucional (§ 

2º, artigo 201, CF/88) tem como finalidade estabelecer como mínimo o valor do 

salário mínimo aos benefícios substitutivos do salário de contribuição, tido como 

necessário preservação da dignidade ao segurado, da correção monetária dos 

salários de contribuição: por este princípio, o constituinte determinou que, ao fixar o 

valor do benefício previdenciário (§ 3º, artigo 201, CF/88), fossem considerados 

todos os salários de contribuição com o valor atualizado até o momento da 

concessão.   
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Acerca deste princípio Marisa Ferreira dos Santos esclarece que o 

constituinte quis:  

 

Que a renda do benefício fosse calculada de modo a garantir valores 
sem defasagem inicial, preocupação que se explica em razão da 
tradição inflacionária da moeda brasileira.67  
 

Da Preservação do Valor Real do Benefício, por tal princípio, anualmente os 

benefícios dever ser reajustados com a intenção de impedir a deterioração de seu 

valor e de preservar o poder de compra do beneficiário.  

Da Facultatividade da Previdência Complementar, nada obstante ser 

compulsório e universal o regime previdenciário oficial, o legislador admitiu a 

participação da iniciativa privada, que se dá de forma autônoma, desvinculada do 

regime oficial, devendo, todavia, submeter-se à fiscalização estatal.  

Da Indisponibilidade dos Direitos dos Beneficiários, por sua natureza 

alimentar, o benefício previdenciário é insuscetível de renúncia, penhora, arresto, 

venda ou cessão, excetuando-se apenas as incidências legalmente previstas, tais 

como tributos, cumprimento de ordem judicial e o pagamento de valores 

consignados, dentro do limite legal de 30% (artigo 115, lei n. 8213/91) e com a 

anuência do segurado.     

 

 

2.2 DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS BRASILEIROS 

 

 

O sistema previdenciário brasileiro comporta os regimes básicos e os 

regimes complementares. Os regimes básicos, de filiação compulsória são, o RGPS 

(Regime Geral de Previdência Social), e os RPPS (Regimes Próprios de Previdência 

de Servidores Públicos Ocupantes de Cargos Efetivos). Já os regimes 

complementares, que são de ingresso facultativo, comportam os segmentos 
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privados (aberto e fechado), que são os principais, e o segmento público 

(exclusivamente fechado), voltado apenas para servidores vinculados a RPPS.68  

 

 

2.2.1 Regime Geral de Previdência Social – RGPS 

 

 

Este sistema abrange obrigatoriamente todos os trabalhadores da iniciativa 

privada, ou seja: os trabalhadores que possuem relação de emprego regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (empregados urbanos, mesmo os que estejam 

prestando serviço a entidades paraestatais, os aprendizes e os temporários), pela 

Lei n. 5.889/73 (empregados rurais) e pela Lei n. 5.859/72 (empregados domésticos); 

os trabalhadores autônomos, eventuais ou não; os empresários, titulares de firmas 

individuais ou sócios gestores e prestadores de serviços; trabalhadores avulsos; 

pequenos produtores rurais e pescadores artesanais trabalhando em regime de 

economia familiar; e outras categorias de trabalhadores, como garimpeiros, 

empregados de organismos internacionais, sacerdotes, etc.69  

 

 

2.2.2 Regime de Previdência de Agentes Públicos Ocupantes de Cargos 

Efetivos e Vitalícios 

 

 

A Constituição Federal concede tratamento diferenciado aos agentes 

públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como aos empregados das autarquias e fundações públicas, 

prevendo a instituição de regime previdenciário próprio, o qual também se aplica  

aos agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios (magistrados, membros do 

Ministério Público e de Tribunais de Contas) – artigo 40, caput, com a redação 

conferida pela EC n. 41, de 2003. Desta forma, estes também não se inserem no 
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regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada, o que significa dizer que lhes é 

assegurado dispor sobre seus direitos previdenciários e forma de participação no 

custeio do regime diferenciado.70  

 

 

2.2.3 Regime Previdenciário Complementar 

 

 

Este regime utiliza os termos “participante” ou “assistido” para referência à 

pessoa do segurado, associado ou beneficiário. Para que um indivíduo se torne 

participante de um plano previdenciário de entidade fechada de previdência privada 

há necessidade de que preencha os requisitos formulados pela entidade, geralmente, 

a vinculação a um certo empregador (empresa); já para ingressar num plano de 

entidade aberta, basta a adesão voluntária a ele, não havendo necessidade de 

vinculação a um empregador (art. 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 109). 

Assistido é o participante ou seu beneficiário que estejam fruindo benefício de 

prestação continuada referente aos planos de previdência complementar (art. 8º, II, 

da Lei Complementar n. 109).71 

 

 

2.2.4 Regime de Previdência dos Militares 

 

 

É inegável que o Regime de Previdência dos Militares está contido no 

Regime Funcional de Previdência Social, todavia estes possuem um Plano de 

Benefício diferenciado. Isso porque, em face das características peculiares da 

carreira militar, a Emenda Constitucional 18, dispondo sobre o regime constitucional 

desta categoria, os excluiu do gênero “servidores públicos”, que até então abrangia 

as espécies: servidores civis e militares. Nesse ordenamento, os militares passaram 

a constituir um conjunto diferenciado de agentes públicos, que se divide em militares 
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das Forças Armadas (art. 142, § 3º CF/88) e militares dos demais entes federados – 

Estados, Distrito Federal e Territórios (artigo 42, CF/88).72 

 

 

2.3 SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

Como o foco do presente trabalho é voltado para os segurados da 

Previdência Social, cumpre tratar das questões relevantes e pertinentes a tal regime. 

Inicialmente é necessário qualificar os indivíduos que recebem ou possam vir a 

receber algum benefício previdenciário no âmbito do Regime Geral da Previdência 

Social, chamados segurados e dependentes (entretanto no que couber aos 

dependentes veremos no capítulo 3). Como conceitua o artigo 10º da Lei n. 8.213/91:  

 

Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social 
classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das 
Seções I e II deste capítulo.73 

  

A figura do segurado é taxativamente tratada na Lei n. 8.213/91, no artigo 11 

e seu incisos, arrolados o empregado de todo gênero, o contribuinte individual 

(empresário, trabalhador autônomo e o trabalhador equiparado ao autônomo), o 

trabalhador rurícola, o trabalhador avulso, sendo conceituado por Sergio Pinto 

Martins como sendo:   

 

[...] as pessoas físicas que exercem, exerceram ou não atividade, 
remunerada ou não, efetiva ou eventual, com ou sem vínculo 
empregatício.74  
 

No entendimento de Carlos Alberto Pereira de Castro segurado é: 

 

[...] a pessoa física que exerce atividade remunerada, efetiva ou 
eventual, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de 
emprego, a título precário ou não, bem como aquele que a lei define 
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como tal, observadas, quando for o caso, as exceções previstas no 
texto legal, ou exerceu alguma atividade das mencionadas acima, no 
período imediatamente anterior ao chamado “período de graça”. 
Também é segurado aquele que se filia facultativa e 
espontaneamente à Previdência Social, contribuindo para o custeio 
das prestações sem estar vinculado obrigatoriamente ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS ou a outro regime previdenciário 
qualquer.75  
 

Para Marisa Ferreira dos Santos: 

 

[...] são pessoas físicas, isto é, que contribuem para o regime 
previdenciário e, por isso, terão direito a prestações – benefícios ou 
serviços – de natureza previdenciária. São sujeitos ativos da relação 
jurídica previdenciária quando o objeto for benefício ou serviço de 
natureza previdenciária.76 
 

Bem observado no olhar doutrinário a unanimidade no quesito segurado, são 

pessoas físicas, que contribuem para o regime da previdência social e que farão jus 

a benefícios ou serviços de caráter previdenciário.  

 

 

2.3.1 Da Classificação dos Segurados 

 

 

No que diz respeito a classificação, os segurados podem ser divididos em 

segurados obrigatórios e facultativos.  

 

 

2.3.1.1 Segurados Obrigatórios 

 

 

Os segurados obrigatórios são os que devem contribuir compulsoriamente 

para a Previdência Social por exercerem alguma atividade remunerada lícita, o que 

lhes assegura os benefícios previstos para sua categoria, tanto os pecuniários 
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(aposentadorias, pensões, salário maternidade e outros), quanto os serviços 

(reabilitação profissional e serviço social).77  São pessoas que exercem atividade 

remunerada e estão vinculadas ao sistema de previdência social, não tendo escolha 

de contribuir ou não. Como leciona Marly Cardore: 

 

Segurado Obrigatório é a pessoa que exerce determinada atividade 
remunerada e está em certa circunstância que a vincula 
automaticamente à previdência social não havendo qualquer escolha 
de sua parte em filiar-se ou não ao sistema. Daí decorre a obrigação 
de contribuir pecuniariamente para o seguro social.78 

 

A lei não restringe a filiação de estrangeiro residente no território brasileiro 

ao Regime Geral da Previdência Social, assim como ampara, nas hipóteses legais, 

quem exerça atividades laborativas no exterior79, desde que tenha sido contratado 

no Brasil ou em razão de Tratado ou Acordo Internacional. 

O conceito de segurado, como ensina Sergio Pinto Martins,80 deve abarcar o 

desempregado que pode manter sua filiação ou se filiar ao sistema pagando 

contribuições, mesmo sem exercer atividade remunerada. Também importa anotar 

que o aposentado que volta a exercer atividade própria do Regime Geral da 

Previdência Social é segurado obrigatório, sujeito às contribuições previstas na Lei 

de Custeio da Previdência Social (Lei n. 8.212/91). 

 

 

2.3.1.2 Segurado Empregado  

 

 

O segurado empregado é todo aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante 
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remuneração, inclusive como diretor empregado conforme o disposto no artigo 11, 

inciso I, alínea “a” da lei n. 8.213/91. Quanto ao segurado empregado e sua 

contribuição, cabe ao empregador arrecadar o que descontou previamente do valor 

da contribuição da remuneração do segurado a seu serviço.81  

 

 

2.3.1.3 Segurado Empregado Doméstico 

 

 

O empregado doméstico é aquele que presta serviço de natureza contínua a 

pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 

Artigo 11, II da lei n. 8.213/91. O empregador doméstico deverá reter dos salários do 

empregado o montante equivalente à sua parcela de contribuição previdenciária e 

providenciar o recolhimento da mesma, juntamente com a parcela de contribuição 

previdenciária que lhe cabe como empregador.82 

 

 

2.3.1.4 Segurado Contribuinte Individual 

 

 

A categoria de segurado contribuinte individual foi criada pela Lei 9.876/99, 

com a fusão de três categorias existentes na legislação anterior que eram os 

autônomos, empresários e equiparados a autônomos.83  

A esta categoria estão vinculados à pessoa física, proprietária ou não que 

explora atividade agropecuária ou pesqueira, atividade de extração mineral – 

garimpo; o ministro de confissão religiosa e membro do instituto de vida consagrada, 

de congregação ou de ordem religiosa; o titular de firma individual entre outros; 

quem gosta de prestar serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a 
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uma ou mais empresas, sem relação de emprego e a pessoa física que exerce, por 

conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. 

Todos dispostos citados em Lei de n. 8.212/91 artigo 12, inciso V, alínea a até h.84 O 

recolhimento das contribuições do contribuinte individual é de sua própria iniciativa. 

 

 

2.3.1.5 Segurado Trabalhador Avulso 

 

 

Aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural 

a diversas empresas, sem vínculo empregatício e com a intermediação obrigatória 

do órgão gestor de mão-de-obra (OGMO), nos termos da Lei n. 8.630/93, ou do 

sindicato da categoria85. Geralmente são trabalhadores contratados para realização 

de tarefas de curta duração, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural, como, 

por exemplo, os portuários.  

A arrecadação dos encargos previdenciários é de obrigatoriedade do 

sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, sendo que este deverá ele recolher ao 

INSS o valor que descontou da remuneração do trabalhador avulso a seu serviço.  

 

 

2.3.1.6 Segurado Especial  

 

 

Esta categoria incluí os trabalhadores rurais, tais como: produtor rural, o 

parceiro, o meeiro e o arrendatário rural, o pescador artesanal e o assemelhado, que 

exerçam a atividade em regime de economia familiar, ainda que com a ajuda 

eventual de terceiros, sendo que eles não contribuem sobre a remuneração, mas 

                                                 
84

 VADE MECUM RT – 7. ed. Atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1462 e 1463. 
 
85

 FERREIRA, Rosni. Guia prático de previdência social: comentários e normas sobre o decreto n. 
3.048/99. 3.ed.atual. – São Paulo: LTr, 1999. p. 47.  
 



42 

 

sim sobre o produto da comercialização de sua produção86, o que se justifica pela 

instabilidade própria da atividade rural, não sendo possível exigir que a contribuição 

obedeça a um valor fixo.87  

Wladimir Novaes Martinez conceitua segurados especiais de forma análoga, 

ampliando a conceituação anterior como se segue:  

 

São considerados segurados especiais, os produtores, parceiros, 
meeiros, arrendatários e pescadores artesanais, ou seja, aqueles 
pequenos proprietários ou não, autônomos e prestadores de serviços 
rurais e na pesca, trabalhando individualmente ou em regime de 
economia familiar, sem concorrência de empregados, conforme a Lei 
Maior, ou sem a ajuda de terceiros.88 
 

 

2.3.1.7 Segurados Facultativos 

 

 

O segurado facultativo tem característica diferenciada do segurado 

obrigatório dado que exerce a prerrogativa de escolha prevista na Constituição 

Federal de 1988 (§ 1º, art. 201) e no artigo 14 da Lei n. 8.213/91, de se filiar ou não 

ao sistema previdenciário. Optando por filiar-se, passa a usufruir das vantagens do 

Regime Geral de Previdência Social. No entendimento de Carlos Alberto Pereira de 

Castro diz que segurado facultativo:  

 

[...] é a pessoa que, não estando em nenhuma situação que a lei 
considera como segurado obrigatório, desejar contribuir para a 
Previdência Social, desde que seja maior de 14 anos (segundo o 
Decreto n. 3048/99, a partir dos 16 anos somente) e não esteja 
vinculado a nenhum outro regime previdenciário (art. 11 e § 2° do 
regulamento).89 
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Podem se filiar como segurado facultativo, entre outros listados no artigo 11 

do Decreto n. 3.048/99, as donas de casa, o síndico de condomínio, o estudante, etc. 

É vedada a filiação de integrante de Regime Próprio de Previdência Social na 

condição de segurado facultativo, exceto nos casos de afastamento do serviço em 

licenças não remuneradas.90 

 

 

2.3.2 Da Filiação e Inscrição  

 

 

Existe diferenciação entre filiação e inscrição, não podendo haver confusão 

nos conceitos. A filiação ocorre independente da vontade da parte e a inscrição é um 

ato formal que depende da vontade do beneficiário.  

Com relação à filiação Ítalo Romano Eduardo: 

 

A filiação consiste no vínculo que se estabelece entre segurados e a 
Previdência Social, do qual decorrem direitos e obrigações. O 
simples exercício de atividade remunerada implica automaticamente 
a filiação do segurado obrigatório.91 
 

A filiação dar-se-á no momento em que a pessoa se insere na seguridade 

social e permanece pelo período que se mantém na qualidade de segurado, 

sujeitando-se incondicionalmente às normas que disciplinam o custeio e o plano de 

benefícios.  

Conforme enfatiza Carlos Alberto Pereira de Castro 92, mantendo o segurado 

duas ou mais atividades remuneradas de forma simultânea, deve obrigatoriamente 

filiar-se em relação a cada uma, limitado, contudo, o valor da contribuição ao teto 
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estabelecido na lei, considerado o somatório dos valores auferidos em cada 

atividade simultânea.  

Nos termos do artigo 18 do Decreto n. 3.048/99 os segurados considerar-se-

ão inscritos para fins de previdência social no ato em que é registrado no Regime 

Geral da Previdência Social, mediante a comprovação dos dados pessoais e de 

outros elementos necessários e úteis, diferentes para cada tipo de segurado:   

 
Art. 18.  Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da 
previdência social o ato pelo qual o segurado é cadastrado no 
Regime Geral de Previdência Social, mediante comprovação dos 
dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua 
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo 
único, na seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 
1999) 
I - o empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos 
documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado 
pelo contrato de trabalho, no caso de empregado, observado o 
disposto no § 2o do art. 20, e pelo cadastramento e registro no 
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador 
avulso; (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 
II - empregado doméstico - pela apresentação de documento que 
comprove a existência de contrato de trabalho; 
III - contribuinte individual - pela apresentação de documento que 
caracterize a sua condição ou o exercício de atividade profissional, 
liberal ou não;(Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 
IV - segurado especial - pela apresentação de documento que 
comprove o exercício de atividade rural; e (Redação dada pelo 
Decreto nº 3.265, de 1999) 
V - facultativo - pela apresentação de documento de identidade e 
declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na 
categoria de segurado obrigatório. (Redação dada pelo Decreto nº 
3.265, de 1999).93 

 

Para Carlos Alberto de Castro ele descreve a inscrição como:  

 

É ato nitidamente administrativo e formal, documentado, de iniciativa 
da pessoa interessada e homologado pelo órgão gestor da 
Previdência Social. É também instrumento pessoal de qualificação 
que autoriza a utilização dos serviços ou a percepção de benefícios 
em dinheiro postos a sua disposição.94 
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Prossegue ainda, a inscrição, é o terceiro momento da relação jurídica de 

seguro social, seguindo ao trabalho e à filiação, podendo ser contemporâneo a estes, 

mas jamais anterior.95
 

 

 
2.3.3 Carência  

 

 

O termo carência refere-se ao número de contribuições mensais 

indispensáveis para que o segurado ou beneficiário faça jus ao benefício, ou seja, 

para que torne efetivo o direito a uma prestação previdenciárias, sendo contabilizada 

mês a mês.96  

Assim, o artigo 26 do Decreto n. 3.048/99 define período de carência como o 

tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis 

para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências97, vejamos:  

 

Art.26. Período de carência é o tempo correspondente ao número 
mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 
beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso 
do primeiro dia dos meses de suas competências.98 
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No olhar de Rosni Ferreira:  

 

O sistema de benefícios estabelece que a carência é o número de 
contribuições mensais sem interrupção que determine a perda da 
qualidade de segurado, ou seja, é o período de contribuição exigido 
por lei para que o contribuinte adquira e mantenha a qualidade de 
segurado, indispensável para que o beneficiário faça jus ao 
benefício.99 
 

Quanto ao período de carência a lei estabelece diferentes formas de 

contagem que foram fixadas no artigo 28 do Decreto n. 3.048/99 de conformidade 

com o tipo de segurado. É muito importante observar as distinções que a lei faz 

sobre cada tipo de segurado. Assim:  

 

Art.28. O período de carência é contado:  
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, da data de 
filiação ao Regime Geral de Previdência Social; e 
II - para o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, 
observado o disposto no § 4o do art. 26, e facultativo, inclusive o 
segurado especial que contribui na forma do § 2o do art. 200, da data 
do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não 
sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com 
atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao 
segurado facultativo, o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 11.  
§ 1o  Para o segurado especial que não contribui na forma do § 2o do 
art. 200, o período de carência de que trata o § 1o do art. 26 é 
contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante 
comprovação, na forma do disposto no art. 62.  
§ 2º O período a que se refere o inciso XVIII do art. 60 será 
computado para fins de carência. 
§ 3º Para os segurados a que se refere o inciso II, optantes pelo 
recolhimento trimestral na forma prevista nos §§ 15 e 16 do art. 216, 
o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do 
segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira 
contribuição no prazo estipulado no referido § 15.100 

 

Se observa que o segurado empregado, trabalhador avulso tem por base o 

primeiro dia do mês de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, situação em 

que se subentende que a atividade remunerada iniciou e, consequentemente, a 

contribuição devida será vertida, especialmente por estar ao encargo do empregador.  
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Análoga disposição serve para o segurado especial, em que é contado o dia 

do início da atividade rural, mediante comprovação. 

Já na condição de segurado empregado doméstico, contribuinte individual, 

especial e facultativo, a data a ser computada como período de carência será aquela 

em que se concretizar o recolhimento da primeira contribuição sem atraso e havendo 

o recolhimento em atraso não poderá ser computado para efeito de carência.  

Com relação à carência é importante ressaltar, que a lei dispensa o 

cumprimento do requisito em situações específicas nas quais não há necessidade 

de contabilizar contribuição alguma para que sejam concedidos tais benefícios. 

Assim é apontado por Ivan Kertzman: 

 

[...] os benefícios de pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-
acidente, salário-família e salário maternidade, para empregadas, 
avulsas e empregadas domésticas, e, ainda, as exceções já 
mencionadas do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez não 
exigem qualquer carência.101 

 

As exceções referidas na citação anterior são doenças relacionadas em lista 

elaborada pelo Ministério da Saúde, atualizada a cada três anos, considerados os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.102  

O serviço social e a reabilitação profissional são serviços prestados pela 

autarquia previdenciária ao segurado que, também, dispensam a comprovação de 

cumprimento do período de carência.103  
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2.3.4 Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado 

 

 

A condição de segurado da Previdência Social é definida exaustivamente no 

artigo 11 da na Lei n. 8.213/91, decorrendo do exercício regular de atividade 

remunerada vinculado ao Regime Geral da Previdência Social ou de filiação 

facultativa, nas hipóteses previstas em lei.  

Manutenção da qualidade de segurado é a condição em que o segurado, 

mesmo deixando de exercer atividade a qual se filiou no Regime Geral de 

Previdência Social, fica protegido por certo tempo conhecido como “período de 

graça”.104 

O “período de graça” é estabelecido na lei que determina prazos e especifica 

as coberturas e fixa as exceções (salário-maternidade e auxílio-acidente) a 

segurados desempregados, sendo oportuno frisar que este período não será 

computado para fins de carência e nem mesmo contribuição, como apontou Fabio 

Zambitte Ibrahim.105 

A qualidade de segurado é preservada, mesmo sem contribuições, nos 

prazos previstos no artigo 15, incisos I e II da Lei n. 8.213/91106, quais sejam: sem 

limite de prazo para quem está em gozo de benefício previdenciário. Até 12 (doze) 

meses após cessação de benefício por incapacidade ou após cessação de 

contribuições, prazo que será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver 

vertido mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado. No 

caso do segurado se encontrar desempregado, fato comprovado por registro próprio 

do Ministério do Trabalho e Emprego, os prazos acima podem ser acrescidos de 

mais 12 meses.  
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Além destas situações mais corriqueiras, a Lei n. 8.213/91107 estabelece a 

manutenção do “período de graça” até 3 meses após o licenciamento do serviço 

militar; até 6 meses após a cessação de contribuições do segurado facultativo e até 

12 meses após cessar a segregação compulsória de segurado acometido de 

moléstia que a recomende e após o livramento do segurado recolhido a cárcere.   

No quesito qualidade de segurado, é necessário que se encontre nesta 

condição para a obtenção do benefício, caso contrário não faz jus ao cabimento do 

benefício, com base na legislação é a decisão proferida no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região: 

 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AUSÊNCIA 
DE PROVA MATERIAL DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 
SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. I. Rejeitada a preliminar de 
cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório do 
presente feito fornece ao MM. Juízo a quo elementos necessários ao 
dirimento da lide, procedendo, destarte, em conformidade com o 
princípio da persuasão racional do juiz, consoante disposto no artigo 
131 do Código de Processo Civil. II. O benefício denominado 
"Auxílio-Reclusão", previsto no artigo 80 da Lei nº 8.213/91, alterado 
pelo artigo 116 do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, 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. III. Assim como 
o benefício de pensão por morte (art. 80, Lei n° 8.213/91), o auxílio-
reclusão prescinde de carência, desde que propriamente 
comprovados os requisitos para a concessão do referido benefício, 
quais sejam, a qualidade de segurado à época do recolhimento deste 
à prisão e seu efetivo encarceramento. IV. As provas documentais 
apresentadas não são suficientes para a comprovação de que o 
genitor da parte autora tenha desenvolvido atividades rurais ou 
urbanas até o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, em 24-
02-2005, nos termos da legislação previdenciária, sendo que a 
declaração de ex-empregador, como a apresentada, equipara-se à 
prova testemunhal, colhida sem o crivo do contraditório. V. No caso 
de se considerar que o genitor da autora tenha exercido atividade 
rural antes de ser preso, o depoimento testemunhal, por si só, não 
seria suficiente para comprovar tempo de serviço destinado à 
concessão de benefício previdenciário, conforme o entendimento da 
Súmula nº 149 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de 
que: "A prova testemunhal não basta à comprovação da atividade 
rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário". VI. Por 
outro lado, caso supostamente tenha o segurado preso exercido 
atividades como trabalhador urbano, com registro em CTPS, ressalto 
que não foi acostado aos autos qualquer documento apto a 
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comprovar os períodos laborados. VII. Em face da inexistência de 
prova que demonstre o exercício de atividade rural ou urbana pelo 
genitor da parte autora e a manutenção da sua qualidade de 
segurado, torna-se desnecessária qualquer observação acerca da 
dependência econômica da parte autora. VIII. Matéria preliminar 
rejeitada. Apelação da parte autora improvida. (TRF3, Apel. Cível, 
2007.03.99.011223-1, SÉTIMA TURMA, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO AMARAL Data do 
Julgamento: 22/02/2010).108 

 

A jurisprudência traz na sua íntegra o reforço, em que, desejando o 

beneficiário fazer jus ao benefício, terá que estar na qualidade de segurado, ou seja 

comprovar o que o mesmo se encontre nesta qualificação, caso contrário não terá 

seu provimento, visto que é regra para ter direito ao gozo do benefício.  

 

 

2.3.5 Valor do Benefício 

 

 

Preenchendo o segurado ou seus beneficiários os requisitos para a 

concessão de um dos benefícios prestados pela Previdência Social, cumpre que se 

estabeleça seu valor, o que é feito segundo as normas existentes no bojo da Lei n. 

8.213/91.  

A base de cálculo dos benefícios mais comuns são as contribuições que o 

segurado verteu aos cofres do INSS, obedecendo basicamente as regras dos artigos 

28, 29 e 75. O salário maternidade tem disciplina própria no artigo 72, todos da Lei n. 

8.213/91:  

 

Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o 
regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, 
exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com 
base no salário-de-benefício.109 
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Art. 29. O salário-de-benefício consiste 
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do 
art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;  
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I 
do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo.110 
 
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou 
trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua 
remuneração integral.111 
 
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% (cem por 
cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela 
a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de 
seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.112 

 

 

Assim, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de 

contribuição consiste na média aritmética simples de 80% dos maiores salários de 

contribuição, multiplicada pelo fator previdenciário.  De seu lado, a aposentadoria por 

invalidez, a aposentadoria especial, o auxílio-doença e o auxílio-acidente conferem 

ao beneficiário benefício correspondente à média aritmética simples de 80% dos 

maiores salários do período contributivo, sem a incidência do fator previdenciário.113  

A pensão por morte é calculada segundo as regras da aposentadoria por 

invalidez e o salário-maternidade corresponde à renda mensal recebida pela 

gestante empregada ou trabalhadora avulsa, sendo de se anotar que nenhum 

benefício pode ter valor menor que o valor de um salário mínimo. 

Neste capítulo abordamos matérias relativas à Previdência Social e ao 

Regime Geral da Previdência Social, diante da explanação percebemos que os 

segurados e dependentes são os indivíduos aos quais terão o direito de gozo dos 

benefícios. Contudo o elemento dependente achou-se por bem estudá-lo no capítulo 
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a seguir, visto que, a temática a ser trabalhada será o auxílio-reclusão, e somente a 

esta categoria é disposta o direito de concessão ao benefício.  
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3 A CONCESSÃO DO AUXÍLIO RECLUSÃO AOS 

DEPENDENTES DO SEGURADO RECLUSO: AS DIFICULDADES 

IMPOSTAS PELA LEI PARA A SUA CONCESSÃO 

 

 

3.1 DEPENDENTES 

 

 

Dependente é o indivíduo que vive por conta de um segurado, às vezes por 

necessidade ou por direito. Para Marly Cardore:  

 

[...] é a pessoa que vive às expensas do segurado presumidamente 
ou verdadeiramente. Algumas pessoas o Direito considera 
naturalmente dependentes de outras. Assim, na previdência social 
urbana e rural, a esposa,o marido, a filha e o filho menores de 21 
anos ou inválidos e a companheira (o), são dependentes naturais do 
segurado ou segurada, independentes de comprovação de 
dependência.114 
 

Para Feijó Coimbra os dependentes são:  

 

[...] são os que a lei define como por ele mantidos e sustentados, 
dele dependendo, pois, economicamente, de modo total ou parcial. 
São dependentes: o cônjuge, a pessoa desquitada do servidor, dele 
separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão 
alimentícia, o companheiro ou companheira por ele designado que 
comprove a união estável como unidade familiar, os filhos ou 
enteados, menores de 21 anos ou inválidos, o menor sob sua guarda 
ou tutela, até 21anos de idade, a mãe e o pai; a pessoa designada 
que, para a pensão vitalícia, seja maior de 60 anos ou portadora de 
deficiência e, para a pensão temporária, seja menor de 21 anos ou 
inválida, o irmão órfão até 21 anos de idade ou inválido.115   

 

Para Carlos Alberto Pereira de Castro, dependentes são indivíduos que tem 

direito a benefício, previsto em Lei, mesmo não realizando contribuições:  
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Dependentes são pessoas que, embora não contribuindo para a 
Seguridade Social, a Lei de Benefícios elenca como possíveis 
beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
fazendo jus às seguintes prestações: pensão por morte, auxílio-
reclusão, serviço social e reabilitação profissional.116 

 

Prevalece na doutrina o entendimento que o critério preponderante para 

identificar o dependente é a dependência econômica, dissentindo, todavia Carlos 

Alberto Pereira de Castro117 para quem a lei estabelece critérios de dependência 

desvinculados da avaliação meramente econômica, como por exemplo, entre 

cônjuges segurados, para fins previdenciários, um é considerado dependente do 

outro, ou ainda no caso dos pais do segurado, bem como o irmão inválido.  

Por tal razão importa investigar na relação de dependência os vínculos 

familiares, de que decorrem a solidariedade civil e o direito dos necessitados à 

provisão de subsistência pelos mais afortunados.  

A relação da previdência em primeiro instante se dá com o segurado e 

deixando este de existir entra em cena o dependente. É o que se percebe na relação 

jurídica entre dependente e INSS que só se instaura quando deixa de existir relação 

jurídica entre este e o segurado, diante de sua morte ou recolhimento à prisão, não 

existindo, como afirma Marisa Ferreira dos Santos118, hipótese legal de cobertura 

previdenciária simultânea ao dependente e ao segurado. Ou seja, somente na falta 

do segurado o dependente tornar-se-á beneficiário da cobertura previdenciária em 

questão. 

O artigo 16 da Lei n. 8.213/91, assim como o artigo 22 do Decreto n. 

3048/99 elenca os dependentes do segurado, que são divididos em três classes, 

sendo que a dependência econômica é presumida em relação aos dependentes 

relacionados na classe I, devendo ser comprovada nas demais: 
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Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 
condição de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido;  
II - os pais; 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 
(vinte e um) anos ou inválido;  
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste 
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. 
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regulamento. § 3º Considera-
se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 
mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 
acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. 
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 
presumida e a das demais deve ser comprovada.119 
 

Como se pode apreciar, no que tange aos beneficiários, o artigo traz 

especificado os reais dependentes do segurado conforme sua classe, desta forma 

não gerando dúvidas sobre suas posições e comprovações.  

 

 

3.1.1 Perda da Condição de Dependente  

 

 

Feijó Coimbra observa que o dependente perderá a qualidade de 

beneficiário quando:  

 

[...] o falecimento, a anulação do casamento, a cessação da 
invalidez, quando esta por motivo da concessão da prestação, e a 
maioridade dos filhos e pessoas a eles equiparadas, irmão órfão e 
pessoas designadas; a acumulação de pensão e a expressa 
renúncia ao benefício.120 

 

Os dependentes perderão suas condições quando cônjuges nos casos de 

desquite, separação judicial ou divórcio sem alimentos, anulação do casamento ou 

sentença judicial transitada em julgado; no caso de companheiros cessação da 

união estável sem prestação de alimentos; os filhos e irmãos quando completarem 
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21 anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválidos, 

exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico 

em curso de ensino superior; e aos dependentes em geral pela cessão da invalidez 

e pelo falecimento. 

 

 

3.1.2 Da Dependência na Relação Homoafetiva 

 

 

A legislação vigente não tem regra própria para regular a situação do 

dependente em relação homoafetiva, ou seja, não o reconhece como tal, deixando 

uma lacuna ao se referir a companheiro e companheira, não especificando que 

tenha que ser do sexo oposto.  

Esta situação permite subentender que o regramento da situação do 

companheiro/companheira pode ser estendido aos indivíduos de mesmo sexo que 

mantenham relacionamento afetivo, desde que sejam respeitados os requisitos de 

convivência sob o mesmo teto e a dependência econômica, como afirma Mauro 

Ribeiro Borges:    

 

Reitera-se, por oportuno, que a mera alegação da existência de 
relação homossexual por si só não é fator constitutivo de direitos. 
Como na união estável, muito embora não se esteja falando na 
constituição de uma entidade familiar, faz-se necessária a 
comprovação de que a relação homossexual seja pública, duradoura 
e com interdependência econômica. Somente diante desses 
elementos é que se pode oferecer respaldo previdenciário para o 
dependente homossexual.121    

 

Na jurisprudência mais atual já é comum encontrar decisões favoráveis à 

concessão do benefício previdenciário ao parceiro da relação homoafetiva, como 

nos exemplos que se seguem, ementas de decisões proferidas no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região:  
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EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO 
HOMOAFETIVA. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. A sociedade de 
fato estabelecida entre homossexuais merece tratamento isonômico 
ao dispensado às uniões heterossexuais em respeito aos princípios 
constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da 
promoção do bem de todos sem preconceito ou discriminação. 
(TRF4, APELREEX 2008.70.00.015828-9, Quarta Turma, Relatora 
Marga Inge Barth Tessler, D.E. 30/11/2009).122 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR 
MORTE. UNIÃO HOMOAFETIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há norma expressa que 
proíba o exercício do direito de ação da parte autora, restando 
caracterizada a possibilidade jurídica de seu pedido. 2. A união entre 
Roberto e Telmo, provada com fartura por meio de fotos, juntadas 
com a inicial, e depoimentos (fls. 162/165), expressão da liberdade 
de ambos, é um fato com repercussão jurídica igual à de qualquer 
união estável. Assim, demonstrada a juridicidade e a união estável, 
resta reconhecer ao autor o direito à pensão por morte do servidor. 3. 
A designação pelo servidor do beneficiário da pensão não é condição 
sine qua non para o seu recebimento. Precedente desta Corte. 4. 
Honorários advocatícios mantidos nos moldes fixados na sentença. 
(TRF4, APELREEX 2008.70.00.009772-0, Quarta Turma, Relatora 
Marga Inge Barth Tessler, D.E. 03/11/2009).123 
 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE 
PARCEIRO HOMOSSEXUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO 
UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. CASAL 
SEPARADO. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. É possível a comprovação de união estável entre pessoas do 
mesmo sexo para fins de percepção do benefício de pensão por 
morte, consoante precedentes dessa Corte. 2. Se o cônjuge 
divorciado ou separado recebia pensão alimentícia do de cujus, a 
dependência econômica é presumida, fulcro no artigo 76, § 2º, da Lei 
n.º 8.213/91. 3. Preenchidos os requisitos contidos no art. 74 da Lei 
8.213/91, é de ser concedido o benefício de pensão por morte, a 
partir da DER. 4. Atualização monetária, a partir de maio de 1996, 
deve-se dar pelo IGP-DI, de acordo com o art. 10 da Lei nº 9.711/98, 
combinado com o art. 20, §§5º e 6º, da Lei nº 8.880/94. 5. Os juros 
de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 
3º do Decreto-Lei nº 2.322/87. 6. Os honorários devem ser fixados 
em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas 
vincendas, observando-se a Súmula 76 desta Corte. (TRF4, 
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APELREEX 2002.71.00.053659-4, Turma Suplementar, Relator Luís 
Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 31/08/2009).124 
 
 

Diante do exposto, é mister apresentar que, na relação homoafetiva, estando 

comprovada a existência da união entre pessoas do mesmo sexo e a dependência 

econômica, terá o reconhecimento na qualidade de dependente, sendo assim, 

poderá usufruir do benefício aos dependentes. 

 

 

3.1.3 Benefícios aos Dependentes 

 

 

A pensão por morte e auxílio-reclusão são os únicos benefícios previstos no 

Regime Geral da Previdência Social concedidos aos dependentes dos segurados. O 

auxílio-reclusão, segundo prevê a Lei de Benefícios, Lei n. 8.213/91, é devido 

segundo as mesmas condições da pensão por morte, a teor do disposto no artigo 80: 

 

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.125 

 

Por tal razão, faz-se necessário conhecer com maiores detalhes as 

condições em que é concedida a pensão por morte.  

 

 

3.2 PENSÃO POR MORTE 

 

 

Benefício com previsão na Constituição Federal de 1988 (inciso V do artigo 

201), tem sua concessão embasada nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91, sendo 
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devido com o falecimento do segurado, aposentado ou não, destinado aos 

dependentes do falecido, enquanto persistir a condição de dependência.126 

Com a finalidade de assegurar o bem estar dos dependentes do segurado, 

no dizer de Carlos Alberto Pereira de Castro, a pensão por morte é um benefício que 

se caracteriza por pagamento contínuo, uma forma de substituir a remuneração ou a 

aposentadoria caso encontre nesta condição o segurado, na ausência deste, sendo 

considerada direito irrenunciável dos beneficiários que a ela fazem jus 127.  

Nas palavras de Feijó Coimbra a certeza da morte faz o homem consciente 

de que deve providenciar meios para subsistência da prole, o que é possível pela 

pensão por morte:  

 

O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Essa certeza o 
acompanha todos os dias da vida e o torna consciente de que algum 
dia deixará de existir e que deve fazer algo para assegurar a 
subsistência de sua prole, quando ele já não o possa fazer. A idéia 
desse risco não se afasta do conceito geral de risco, porque não seja 
incerto quanto à verificação, o é relativamente à época em que 
poderá ocorrer.128   

 

 

3.2.1 Formas de Concessão 

 

 

 São pressupostos da concessão da pensão por morte, antes mesmos da 

solicitação do benefício, que tenha ocorrido o óbito do segurado, que no falecimento 

ostentasse a qualidade de segurado e que seus beneficiários se enquadrem na 

conceituação de beneficiário.  

A lei referencia que não há necessidade de cumprimento do prazo de 

carência para que seja concedido o benefício, como prevê o inciso I do art. 26 da Lei 

n. 8213/91.  
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Art.26 Independe de carência a concessão das seguintes prestações:  
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-
acidente.129 

 

 

3.2.2 Da Cessação do Benefício 

 

 

É de grande valia anotar as situações que implicam cessação da pensão por 

morte, pois serão análogas às situações que acarretam a cessação do auxílio-

reclusão, seja do valor total do benefício, seja de cota individual, indicadas por Ítalo 

Romano Eduardo:  

a) Pela morte do pensionista; 
b) Para o pensionista menor de idade, ao completar vinte e um anos, 
salvo se for inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, 
exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de 
grau científico em curso de ensino superior; ou 
c) Para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, verificada 
em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social.130  

  

Importante ressaltar que a pensão por morte se extingue com a cessação do 

direito ao benefício referente ao último beneficiário, seja por morte ou algum dos 

outros casos de perda da qualidade de dependente.  

 

 

3.2.3 Documentos Necessários  

 

 

No âmbito da concessão do benefício alguns procedimentos burocráticos 

deverão ser adotados, contudo se faz necessário a exigência de documentos, para 

os segurados, número de identificação do trabalhador ou número de inscrição do 

contribuinte individual/trabalhador rural; certidão de óbito; documento de 

identificação. Com relação ao segurado especial e ao contribuinte individual deverão 
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apresentar também todos os comprovantes de recolhimento à Previdência Social e o 

segurado aposentado, deverá ser apresentado, ainda, comprovante com número do 

benefício.131 

Ainda em relação à documentação, para a concessão do benefício aos 

dependentes são solicitados, número de identificação do trabalhador ou número de 

inscrição do contribuinte individual/doméstico/facultativo/trabalhador rural, se possuir; 

certidão de casamento civil do(a) segurado(a) com o pai do menor, quando enteado; 

certidão da tutela expedida pelo juiz competente em que conste o segurado como 

tutor e o dependente como tutelado; certidão de nascimento; documento de 

identificação, a partir de 16 anos de idade, caso seja o requerente; cadastro de 

pessoa física, a partir de 16 anos de idade, caso o requerente; comprovante de 

invalidez atestada por intermédio de exame médico-pericial a cargo do INSS, para 

maiores de 21 (vinte e um) anos de idade; declaração de não emancipação para 

menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pelo segurado e na situação de ser o 

esposo ou esposa do segurado, deverá apresentar ainda certidão de casamento civil 

e certidão de sentença que assegure direito à pensão alimentícia, se divorciado ou 

separado judicialmente.132 

 

 

3.3 AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 

 

Apesar da clareza da lei, divergem os estudiosos sobre o auxílio-reclusão: é 

prestação previdenciária devida em razão do segurado ou em razão de sua família? 

 A maioria dos doutrinadores concorda com o entendimento que a razão de 

ser desse benefício não é conceder proveito ao segurado apenado com detenção ou 

reclusão, mas sim, propiciar a seus dependentes o pagamento de uma prestação 

que lhes garanta condições de subsistência.  
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Bem ou mal, os apenados têm suas necessidades básicas atendidas no 

sistema carcerário. Suas famílias, entretanto, muitas vezes se veem sem o amparo 

financeiro provido pelo apenado antes de seu recolhimento ao estabelecimento 

penal.  

Com o benefício em pauta, objetiva a previdência dotar os dependentes do 

segurado de meios de subsistência, na falta do provimento por quem tem a 

obrigação, motivada por sua detenção ou reclusão. Como pondera Mozart Victor 

Russomano, é questão de justiça a concessão do auxílio-reclusão:  

 

O criminoso recolhido à prisão, por mais deprimente e dolorosa que 
seja sua posição, fica sob a responsabilidade do 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.  
Inspirado por estas idéias, desde o início da década de 1930, isto é, 
no dealbar da fase de criação, no Brasil, dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões, nosso legislador teve o cuidado de 
enfrentar o problema e atribuir ao sistema da previdência social o 
ônus de amparar, naquela contingência, os dependentes do 
segurado detento ou recluso.133 

 

Benefício com matriz constitucional (inciso IV do artigo 201 e que é regulado 

pelo artigo 80 da Lei n. 8.213/91.   

No que tange ao auxílio-reclusão a Lei n. 8.213/91, no art. 80 esclarece que 

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 abandono de permanência em 

serviço durante todo o período de detenção ou reclusão.  

O benefício só será concedido aos dependentes se o segurado se encontrar 

sob os regimes fechado ou semi-aberto, do que se fará prova com a certidão do 

efetivo recolhimento à prisão. Estando o apenado segurado sob livramento 

condicional ou cumprindo a pena em regime aberto (caso do albergado ou vinculado 

a estabelecimento adequado), o benefício não será concedido ou será suspenso, 
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posto que nestas condições se presume que o segurado está apto para realizar 

atividade remunerada, podendo assim se responsabilizar pela manutenção de seus 

dependentes. 

No estudo de Daniel Machado Rocha fica caracterizado que a finalidade do 

auxílio-reclusão é a proteção dos dependentes:  

 
O benefício de auxílio-reclusão visa cobrir o risco social oriundo do 
afastamento do segurado de sua atividade laboral, assegurando aos 
dependentes um meio de manutenção, enquanto o segurado estiver 
recolhido ao estabelecimento prisional. 134   
 

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 estabelece que o benefício 

somente é devido ao segurado de baixa renda, sem que fosse fixado com precisão o 

que seria baixa renda. O critério de baixa renda foi solucionado no art. 116 do 

Decreto 3.048/99 135, ficando determinado que para atender este critério o último 

salário de contribuição do segurado recolhido à prisão deveria ser inferior ou igual a 

R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 

 Em 30/12/2009 foi estabelecido que, para que se caracterizasse como de 

baixa renda, o salário de contribuição do segurado apenado deveria ser, a partir de 

01/01/2010, igual ou inferior a R$ 798,30 como ficou expresso na no artigo 5º da 

Portaria Interministerial MPS/MF n. 350 de 12/02/2009 136, sendo que se na época 

do recolhimento ao estabelecimento em que cumprirá a pena o segurado estiver 

desempregado, se presume sua hipossuficiência.  

Segundo previsto na lei, incumbe aos beneficiários dependentes dos 

segurados comprovarem de três em três meses perante o INSS, mediante atestado 

da autoridade competente, que o segurado continua na prisão, como preceitua o 
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parágrafo único do art. 80 da Lei n. 8213/91, combinado com o artigo 117 do 

Decreto n. 3048/99: 

 

Lei n. 8213/91 
Art. 80 [...]  
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.137 
 
Decreto n. 3048/99 
Art.117. O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado 
permanecer detento ou recluso. 
§ 1º O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de 
que o segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade 
competente. 
§ 2º No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver 
recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que 
esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de 
segurado. 
§ 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o 
mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da 
qualidade de segurado.138 

 

A renda mensal do benefício equivale a 100% do valor do salário de 

benefício, sendo que seu valor não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.  

 

 

3.3.1 Formas de Concessão 

 

 

A concessão do auxílio-reclusão segundo João Ernesto Aragonés Vianna 

ocorre mediante o preenchimento de requisitos dispostos na legislação 

previdenciária, ou seja, o segurado deve estar na situação de detento ou recluso; o 

segurado não pode ser remunerado pela empresa em que trabalhava e nem estar 

em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria; deve estar na qualidade de segurado 
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previdenciário, ser enquadrado no critério de baixa renda e ter dependentes 

habilitáveis ao benefício.139  

O benefício será concedido mediante comprovação da qualidade de 

segurado conforme artigo 15 e da qualidade de dependente (no momento de 

recolhimento à prisão) no artigo 16, independentemente de carência, com base no 

artigo 26, I, todos dispositivos da Lei 8213/91.  

Neste sentido decide a Egrégia Turma Suplementar do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região:  

 
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ARTIGO 15 DA 
LEI 8.213/91.  
1.O benefício de auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições 
da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à 
prisão, não sendo exigida a comprovação de carência. 
2. Segundo o artigo 15 da Lei nº 8.213/91, a o recluso manterá a sua 
qualidade de segurado, doze meses após a interrupção do último 
vínculo empregatício, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 
doze meses, quando comprovado que o segurado estava 
desempregado e registrado em órgão próprio do Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social. (TRF4, APEL. CIVIL, 
2009.70.99.004261-8, Turma Suplementar, Relator Luís Alberto 
D'Azevedo Aurvalle, D.E. 15/03/2010).140 

 

A concessão do benefício auxílio-reclusão, somente terá sua efetuação se 

observados os critérios estabelecidos e a estes respeitados. 

 

 

3.3.2 Da Suspensão do Benefício 

 

 

O pagamento do auxílio-reclusão será suspenso caso ocorram práticas do 

segurado, modificação da condição de dependência do beneficiário ou 
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descumprimento de alguma obrigação imposta a este, conforme comenta Ivan 

Kertzman: 

 

a) No caso de fuga; 
b) Se o segurado ainda que privado de liberdade, passar a receber 
auxílio-doença; 
c) Se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado 
pela autoridade competente, para prova de que o segurado 
permanece recolhido à prisão;  
d) Quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional, por 
cumprimento da pena em regime aberto ou por prisão-albergue.141 
 

Segundo elucida Carlos Alberto Pereira de Castro142, sendo suspenso o 

benefício em caso de fuga, caso o apenado seja recapturado, o benefício será 

restabelecido a partir da data da recaptura, desde que durante o período em que se 

encontra foragido não tenha perdido a qualidade de segurado. Havendo exercício de 

atividade remunerada durante o período da fuga, o mesmo será considerado para a 

verificação da qualidade de segurado.  

Feijó Coimbra, em relação aos beneficiários do auxílio-reclusão e sua 

suspensão em caso de fuga do apenado, comenta um interessante conflito, como se 

segue:   

 

Se a prestação é, induvidosamente, estabelecida intuitu familae, e se 
tem como elemento material da hipótese de incidência legal a ordem 
judicial de detenção ou de reclusão, o fato de ter-se evadido o 
segurado, de estar foragido, em nada altera os termos da questão, 
nem melhora a situação de seus dependentes, os titulares da 
prestação de que se cuida. Permanecem eles, em tal condição, na 
mesma forma ao desamparo, atingidos inegavelmente pela 
necessidade e credores da prestação em boa hora criada pela lei.143 

 

Prudente mencionar que, na situação em que se encontrar o segurado 

foragido seus dependentes neste momento encontrar-se-ão desprotegidos, ou seja, 
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terão seu direito de receberem o benefício suspenso, até que o segurado retorne a 

condição de detento e/ou recluso estabelecida novamente. 

 

 

3.3.3 Da Cessação do Benefício 

 

 

Implica na cessação do direito ao benefício auxílio-reclusão nas seguintes 

hipóteses alinhadas por Ítalo Romano Eduardo: 

 

a) Com a extinção da última cota individual; 
b) Se o segurado ainda que privado de sua liberdade ou recluso, 
passar a receber aposentadoria;  
c) Pelo óbito do segurado ou beneficiário; 
d) Na data da soltura; 
e) Pela emancipação ou quando completar 21 (vinte e um) anos de 
idade, salvo se inválido; no caso de filho ou equiparado ou irmão, de 
ambos os sexos; 
f) Em se tratando de dependente inválido, pela cessação da 
invalidez, verificada em exame médico pericial a cargo do INSS.144  

 

Importante acrescentar que ocorrendo o óbito do segurado detido ou recluso 

o benefício será convertido automaticamente em pensão por morte. 

 

 

3.3.4 Documentos Necessários 

 

 

Vimos anteriormente no benefício pensão por morte que alguns documentos 

são exigidos para a sua concessão. No que diz respeito à concessão do benefício 

auxílio-reclusão tal procedimento igualmente se faz necessário, desta forma aos 

segurados empregado, número de identificação do trabalhador, declaração do último 

empregador onde conste o valor do último salário-de-contribuição, tomado no seu 

valor mensal, documento de identificação e cadastro de pessoa física. Ao 

trabalhador avulso, o certificado do sindicato de trabalhadores avulsos ou do órgão 
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gestor de mão-de-obra. Quanto ao contribuinte individual ou facultativo deve 

apresentar número de identificação do trabalhador ou número de inscrição do 

contribuinte individual/facultativo; os comprovantes de recolhimento à Previdência 

Social e registro de firma individual e, na situação de baixa da empresa, o contrato 

social, alterações e, se for o caso, distrato para membros de sociedade por cotas de 

capital – LTDA; das atas da assembléia geral, publicadas no Diário Oficial da União 

ou do Estado, e, se for o caso, da alteração ou liquidação da sociedade para diretor 

não-empregado e para o membro do conselho de administração na S/A; do Estatuto 

e da ata de eleição ou nomeação e exoneração, registrada em cartório de títulos e 

documentos, par cargo remunerado de direção em cooperativa, condomínio, 

associação ou entidade de qualquer natureza. E para o segurado especial número 

de identificação do trabalhador ou número de inscrição do contribuinte 

individual/segurado especial-trabalhador rural; todos os comprovantes de 

recolhimento à Previdência Social, quando tiver optado por contribuir.145 

No que tange a documentação exigida aos dependentes é de relevância a 

solicitação por categoria aos cônjuges certidão de casamento civil; certidão de 

sentença que assegure direito à pensão alimentícia, se divorciado(a) ou separado(a) 

judicialmente; documento de identificação; cadastro de pessoa física. Para os filhos 

certidão de nascimento; comprovante de invalidez atestado por intermédio de exame 

médico-pericial a cargo do INSS, para os maiores de 21 (vinte e um) anos de idade; 

documento de identificação, caso seja requerente; cadastro de pessoa física, caso 

seja o requerente; declaração do requerente na qual conste que o dependente 

menor de 21 (vinte e um) anos de idade não emancipado.146  
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3.4 DAS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA LEI 8.312/91 

 

 

Aparentemente a previsão legal para a concessão do auxílio-reclusão não 

gera dificuldades, dado que o legislador indicou que o regime de concessão seria 

análogo ao da concessão da pensão por morte.  

Todavia, como a regra vem disposta em apenas um artigo da lei de 

benefícios, ficou submetida a diversas interpretações que nos últimos tempos 

acirraram as discussões sobre a questão da renda máxima do segurado para que 

faça jus ao benefício e, também, sobre quem na verdade é o real beneficiário.  

A redação original do inciso I do artigo 201 da Constituição Federal de 1988 

inseriu a cobertura do evento reclusão juntamente com os benefícios clássicos da 

previdência. Tinha-se a seguinte redação:  

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, 
atenderão, nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os 
resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão.147 
 

Com a edição da Emenda Constitucional n. 20 de 1998, a previsão do 

auxílio-reclusão foi deslocada para o inciso IV do mesmo artigo, tendo sido acrescido 

que o benefício somente seria devido aos segurados de baixa renda:  

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a:  
[...] 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda;148 

 

Com esta alteração, houve necessidade de definir na lei o limite para que o 

segurado fosse considerado como de baixa renda, o que o tornaria habilitável à 

percepção do auxílio-reclusão. Neste processo, o valor de referência veio se 
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modificando ao longo do tempo, sempre sendo alterado por portarias conjuntas do 

Ministério da Fazenda e Ministério da Previdência Social, estando hoje 

regulamentado pelo artigo 5º da Portaria Interministerial MPS/MF n. 350, de 

30/12/2009, com o valor de R$ 798,30.149  

A discussão sobre os critérios de concessão do benefício em questão se 

justifica, haja vista que como previsto na lei, ele se destina aos dependentes do 

segurado. Assim sendo, não se observa justificativa razoável para que exista um 

valor máximo de remuneração para que o segurado, na verdade seus dependentes, 

possam se beneficiar do auxílio-reclusão.  

Esta controvérsia está instalada na doutrina e na jurisprudência, existindo 

doutrinadores que são contrários ao benefício e outros que buscam sua ampliação a 

todos os segurados, independentemente do valor de sua remuneração.  

Para Sergio Pinto Martins tal benefício deveria ser extinto, sendo assim 

segue seu pensamento: 

Eis um benefício que deveria ser extinto, pois não é possível que a 
pessoa fique presa e ainda a sociedade como um todo tenha de 
pagar um benefício à família do preso, como se este tivesse falecido. 
De certa forma, o preso é que deveria pagar por se encontrar nessa 
condição, principalmente por roubo, furto, tráfico, estupro, homicídio 
etc.  
 
Na verdade, vem a ser um benefício de contingência provocada, 
razão pela qual não deveria ser pago, pois o preso dá causa, com 
seu ato, em estar nessa condição. Logo, não deveria a Previdência 
Social ter de pagar tal benefício. Lembre-se que, se o acidente do 
trabalho é provocado pelo trabalhador, este não faz jus ao benefício. 
O mesmo deveria ocorrer aqui. 150   

 

A despeito da argumentação do ilustre doutrinador, por supostamente o 

auxílio-reclusão ser consequente a risco criado pelo segurado, deve prevalecer que 

o sistema previdenciário vigente agasalha outros benefícios que podem ser 

                                                 
149 BRASIL. Ministério da Previdência Social. Portaria Interministerial n. 350. Dispõe sobre o salário 

mínimo e o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e dos e 
mais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS. Disponível em: 
<http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/65/MF-MPS/2009/350.htm>. Acesso em: 10/05/2010. 
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 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 22.ed. – São Paulo: Atlas, 2005. p. 414. 
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decorrentes de risco criado pelo segurado, como por exemplo a hipótese do suicídio, 

sem que isto afete o direito dos beneficiários.  

Para Marisa Ferreira dos Santos todos deveriam receber, e não somente 

àqueles cujo segurado provem de baixa renda, visto que, os dependentes de 

segurado excluído do benefício por sua renda, não podem ser penalizados com a 

súbita extinção da sua fonte de subsistência:  

 

A nosso ver, todos os dependentes deveriam ter direito à proteção 
previdenciária por meio do auxílio-reclusão, qualquer que seja a 
renda do segurado ou do beneficiário. Isso porque, o benefício 
substitui os ganhos habituais que o segurado auferia e destinava ao 
sustento de seus dependentes.151 
 

Este entendimento é mais coerente com o sistema previdenciário adotado 

pelo Brasil, que tem por critério, entre outros, a contributividade e a solidariedade, 

voltadas à cobertura de eventos previstos no rol de benefícios.  

João Ernesto Aragonés Vianna prende sua linha de raciocínio ao teor da 

legislação:  

O legislador constituinte originário houve por bem apontar a prisão do 
segurado como risco social a ser coberto pelo regime previdenciário. 
Note-se que a prisão decorre de ato do próprio segurado, o que pode 
levar a críticas; mas, a verdade é que o benefício é dirigido aos 
dependentes do segurado, como já foi dito, e não a este. Assim, a 
prisão do segurado de baixa renda provoca uma necessidade social, 
exatamente a falta de condições de subsistência dos dependentes 
por incapacidade laboral do recluso, o que será coberto por este 
benefício previdenciário.152 

 

Até o julgamento do mérito da repercussão geral suscitada nos autos do 

Recurso Extraordinário n. 587.365 / SC era possível observar que a interpretação 

jurisprudencial da questão era vacilante. As sentenças utilizavam o valor teto para o 

desfrute do benefício tomado em relação aos beneficiários, ou seja, o parâmetro 

utilizado seria a renda dos beneficiários. Se fosse menor que o teto estabelecido na 

Portaria Interministerial, faria jus ao benefício. A questão de tão pacífica, converteu-

                                                 
151

 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2005 – coleção 
sinopses jurídicas; v. 25. p. 212. 
 
152

 VIANNA, João Aragonés. Curso de direito previdenciário. 2.ed. – São Paulo: LTr, 2007. p. 287 e 
288. 
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se na Súmula n. 05 da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, com o 

seguinte teor:  

 
SÚMULA Nº 05 
Para fins de concessão do auxílio-reclusão, o conceito de renda 
bruta mensal se refere à renda auferida pelos dependentes e não a 
do segurado recluso.153 
 

Ocorre que o INSS recorreu do entendimento sumulado, sendo que a 

repercussão geral da matéria foi julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, 

em acórdão relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski em que, após acirrado e 

educativo debate, ficou estabelecido que deve preponderar o critério legal para 

qualificação do segurado de baixa renda, como se constata na seguinte ementa:  

 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS 
CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO 
RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. 
RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE 
FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, 
da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser 
utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de 
seus dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação dada 
ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo 
daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério 
da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. 
III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do 
vício da inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido 
e  provido. 
(RE 587365, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 25/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. 
DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-
02359-08 PP-01536).154  

 

Com esta decisão e pela natureza vinculatória das decisões prolatadas em 

situações em que é arguida a repercussão geral, todos os demais processos que 
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veicularem idêntico questionamento devem ser julgados de acordo com a decisão 

cuja ementa foi acima transcrita, ou seja, o parâmetro a ser empregado é a renda do 

segurado e não dos beneficiários.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo da evolução histórica da seguridade social é de suma importância 

visto que é interessante pela necessidade de realizar o acompanhamento das 

modificações ocorridas ao longo do tempo, para que se entenda como se atingiu a 

organização da seguridade existente atualmente.  

A seguridade social de antigamente visava apenas amparar aos de tinham 

algum vínculo empregatício. Atualmente a preocupação abrange a proteção social 

dos que dela necessitam, seja como segurado, seja como dependente, tudo como 

resultado das ações de iniciativa dos poderes e da sociedade com foco nos direitos 

relativos à saúde, à assistência social e à previdência social.   

A seguridade social abrange o sistema da assistência social, que tem como 

objetivo dar condições mínimas de sobrevivência aos necessitados; e o sistema da 

saúde, por sua vez garantido mediante políticas sociais e econômicas a redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ambos são caracterizados por 

não dependerem de contribuições. Já a previdência social é caracterizada por ser 

um sistema contributivo, exigindo para a concessão de benefícios a filiação prévia e 

contribuição. 

Quanto à finalidade de amparo os dependentes se observa que o segurado 

recluso ou detento estiver recebendo benefícios como auxílio-doença ou 

aposentadoria no momento do cumprimento da pena, sua família poderá optar pelo 

recebimento do auxílio reclusão ou do benefício de maior valor.  

No caso de fuga do segurado estabelece-se conflito, pois na medida em que 

se afirma ser o benefício para a família do segurado detento ou recluso, tal benefício 

é suspenso, desamparando desta forma os dependentes, contrariando o caráter de 

proteção.  

Deste conflito surge a questão: auxílio-reclusão: é prestação previdenciária 

devida em razão do segurado ou em razão de sua família?  A maioria dos 

doutrinadores concorda com o entendimento que a razão de ser desse benefício não 

é conceder proveito ao segurado apenado com detenção ou reclusão, mas sim, 

propiciar a seus dependentes o pagamento de uma prestação que lhes garanta 
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condições de subsistência, visto que, muitas vezes se veem sem o amparo 

financeiro provido pelo apenado antes de seu recolhimento ao estabelecimento 

penal.  

Outro tópico importante para reflexão é a limitação que faz a Emenda n. 

20/98 quando estipula que o segurado deve ser de baixa renda, o que proporciona 

discussões, visto que os dependentes do segurado que tenha renda ligeiramente 

superior ao limite legal não contarão com o benefício previdenciário, conflitando 

assim com as finalidades da prestação.  

Como visto, foi possível mostrar as dificuldades que a lei previdenciária cria 

para a concessão do benefício auxílio-reclusão aos dependentes do segurado 

recluso.   

A situação posta faz pensar que deveria ser dado ao auxílio-reclusão caráter 

assistencial, devido à questão do amparo ao dependente e o estabelecimento do 

critério de baixa renda do segurado.  

Interessante observar que diante do estudo percebeu-se que o auxílio-

reclusão é um tema de grande discussão, pois embora existente há tempos na 

legislação, ainda hoje provoca controvérsias até mesmo sobre sua necessidade, 

questionando-se se não representaria um estímulo ao crime.   

De outro lado, diante da jurisprudência transcrita pode-se compreender que 

mediante às decisões e a sua natureza vinculatória, vem prevalecendo a tese que a 

baixa renda a ser considerada é a do segurado e não dos beneficiários.  
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