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NOTÍCIAS 

Auxílio-reclusão. Prisão domiciliar. Inexistência de impedimento 

à percepção do benefício, seu regime prisional imposto for o 

fechado ou semiaberto.  

Por Álvaro Mayrink 

 

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Nos termos 

dos arts. 80 da Lei n. 8.213⁄1991, 116, § 5º, e 119 do Decreto n. 

3.048⁄1999, o auxílio-reclusão será devido durante o período em que 

o apenado estiver recluso, seja em regime fechado ou semiaberto. 

Hipótese em que a pretensão recursal da autarquia está em 

dissonância com sua própria orientação interna, porquanto desde 

19⁄02⁄2016, por meio da Instrução Normativa n. 85 PRES⁄INSS, 

reconhece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não 

impede a percepção do benefício, se o regime previsto for o fechado 

ou semiaberto, caso dos autos” (REsp 1.642.295/RS, rel. Min. Gurgel 

de Faria, j. 17.10.2017). 

Gize-se que, nos termos dos arts. 80 da Lei n. 8.213⁄1991, 116, § 5º, 

e 119 do Decreto n. 3.048⁄99, o auxílio-reclusão será devido durante 

o período em que o apenado estiver recluso, seja em regime fechado 

ou semiaberto, destacando-se: a) “Art. 80. O auxílio-reclusão será 

devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos 

dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 

aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo 

único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com 

certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a 

manutenção do benefício, a apresentação de declaração de 

permanência na condição de presidiário”; b) “Art. 116. O auxílio-

reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, 

aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o 
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seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 

(trezentos e sessenta reais). § 5º O auxílio-reclusão é devido, 

apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à 

prisão sob regime fechado ou semiaberto. (Incluído pelo Decreto nº 

4.729, de 2003)”; c) “Art. 119. É vedada a concessão do auxílio-

reclusão após a soltura do segurado”. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência vinham exigindo que o 

segurado estivesse recluso em estabelecimento prisional para a 

concessão do benefício previdenciário a seus dependentes (“O 

auxílio-reclusão é um benefício devido aos dependentes de 

trabalhadores que contribuem para a previdência social. Ele é pago 

enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou 

semiaberto e não receba remuneração da empresa para a qual 

trabalha. É um benefício que encontra alicerce no princípio da 

proteção à família” – STJ, AgRg no REsp 1.475.363⁄SP, 2ª T., rel. 

Min. Humberto Martins, j. 7.10.2014). 

No voto, o ministro Gurgel de Faria salienta: “É que desde 19⁄02⁄2016, 

por meio da Instrução Normativa n. 85 PRES⁄INSS, que alterou a IN 

77⁄PRES⁄INSS, de 21⁄01⁄2015, introduzindo o § 4º ao art. 382, foi 

disposto que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não 

impediria a percepção do benefício, se o regime previsto for o 

semiaberto ou fechado, como na espécie (e-STJ fl. 433)”. 

Cita-se a esfera de âmbito normativa: “Art. 382. Considera-se pena 

privativa de liberdade, para fins de reconhecimento do direito ao 

benefício de auxílio-reclusão, aquela cumprida em regime fechado 

ou semiaberto, sendo: I - regime fechado aquele sujeito à execução 

da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; e II - 

regime semiaberto aquele sujeito à execução da pena em colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar. § 1º Não cabe a 

concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que 

esteja em livramento condicional ou que cumpra pena em regime 

aberto. § 2º A privação da liberdade será comprovada por 

documento, emitido pela autoridade competente, comprovando o 
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recolhimento do segurado à prisão e o regime de reclusão. § 3º Para 

o maior de dezesseis e menor de dezoito anos, serão exigidos 

certidão do despacho de internação e o documento atestando seu 

efetivo recolhimento a órgão subordinado ao Juiz da Infância e da 

Juventude. § 4º O cumprimento de pena em prisão domiciliar não 

impede o recebimento do benefício de auxílio-reclusão pelo(s) 

dependente (s), se o regime previsto for o fechado ou semiaberto. 

(Incluído pela IN INSS⁄PRES nº 85, de 18⁄02⁄2016) § 5º A 

monitoração eletrônica do instituidor do benefício de auxílio-reclusão 

não interfere no direito do dependente ao recebimento do benefício, 

uma vez que tem a função de fiscalizar o preso, desde que mantido 

o regime semiaberto ou a prisão domiciliar, observado o previsto no 

§ 4º. (Incluído pela IN INSS⁄PRES nº 85, de 18⁄02⁄2016)”. 

Desta forma, firmou o Superior Tribunal de Justiça que os 

dependentes de segurado preso em regime fechado ou semiaberto 

têm direito a receber o auxílio-reclusão, atendidos os pressupostos 

do benefício, “ainda que o condenado passe a cumprir a pena em 

prisão domiciliar”. 


