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O Poder Executivo tem reiteradamente buscado restringir o acesso ao benefício 

de auxílio-reclusão, como se percebe da edição da recente Medida Provisória nº 871/2019 
(convertida na Lei nº 13846/2019), que acabou por limitar o benefício às prisões em 
regime fechado, entre outras modificações (inclusive, já foi editada a Instrução Normativa 
INSS/PRES nº 101/2019 - DOU de 10/04/2019 – regulando os efeitos na seara 
administrativa das modificações efetivadas). 
 

Partindo de uma análise do disposto na dicção originária art. 80 da Lei nº 8213/91, 
não se identifica uma disciplina sobre em qual regime de cumprimento de pena é cabível 
a concessão do benefício de Auxílio-reclusão. 

 
O que pode extrair, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 80 da 

citada lei, é que o benefício demanda um segurado enquadrado como “presidiário”. 
 
Todavia, quando verificamos a normatividade infralegal, acabamos por identificar 

o entendimento da Autarquia sobre a questão. Nesse sentido, dispõe o art. 382 da IN INSS 
77/20151, que para fins previdenciários, o benefício pode ser concedido aos dependentes 
do segurado que esteja cumprindo pena em “regime-fechado ou semi-aberto”. 

 
Nesse mesmo sentido, é a dicção do art. 116, §5º do Decreto nº 3048/992.  
 
Pois bem, indiscutivelmente, o segurado recolhido em regime fechado, tendo em 

vista a especifica limitação ao exercício de trabalho (somente cabível em obras ou 
serviços públicos), faz jus ao gozo do auxílio-reclusão.  

 

 

1 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 semi-aberto, sendo: 
I - regime fechado aquele sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; 
e 
II - regime semi-aberto aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 
estabelecimento similar. 
2 Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes 
do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-
doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-
contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 
(...) 
§ 5º O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão 
sob regime fechado ou semi-aberto. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003) 



Ressalte-se, desde logo, que o trabalho do preso (em regime fechado) são 
considerados deveres, não havendo autonomia de vontade, impedindo, pois, a formação 
de contrato de trabalho, nos termos do quanto exposto pelo art. 28 da LEP: 

 
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade 
humana, terá finalidade educativa e produtiva. 
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções 
relativas à segurança e à higiene. 
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do 
trabalho. 

 
E esse ponto é incontroverso.  
 
A questão começa a se tornar controvertida, quando o segurado cumpre pena em 

regime semi-aberto. Pois bem, se o segurado estiver cumprindo pena no regime semi-
aberto e, nessa situação, não estiver trabalhando (exercendo atividade remunerada), pelo 
disposto no art. 382, seus dependentes fariam jus ao benefício. 

 
Todavia, se esse mesmo segurado, iniciar o exercício de uma atividade 

remunerada externa – com vinculo (enquanto cumprindo pena no regime semi-aberto), 
entende a Autarquia que essa ocorrência é uma hipótese de suspensão do benefício (art. 
395, III da IN INSS nº 77/20153).  

 
Sobre a viabilidade de manutenção do benefício aos dependentes, quando o 

segurado trabalha (fora do presídio) durante o cumprimento de pena em regime semi-
aberto, em sua quase integralidade, existem posicionamentos jurisprudenciais contrários4. 
Nesse sentido: 

 
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. RECAPTURA APÓS 
REAQUISIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. TRABALHO 
EXTERNO AUTORIZADO NO REGIME SEMIABERTO. 1. O apenado 
recapturado que readquiriu a condição de segurado da previdência social 
durante a fuga institui auxílio-reclusão a contar da data do novo recolhimento, 
atendidas as demais condições pertinentes. 2. Autorizado ao recluso em regime 
semiaberto o trabalho externo, o que se comprovou pelas sucessivas remições 
de pena, extingue-se o direito a auxílio-reclusão por ele instituído, por não mais 
estarem presentes as condições do artigo 80 da Lei 8.213/1991”. (TRF4, 
APELREEX 0018133-29.2014.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator 
MARCELO DE NARDI, D.E. 15/03/2017) 

 

 

3 Art. 395. Os pagamentos do auxílio-reclusão serão suspensos: 
I - na hipótese da opção pelo auxílio-doença, na forma do § 2º do art. 383; 
II - se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela autoridade competente, para 
prova de que o segurado permanece recolhido à prisão; e 
III - se o segurado recluso possuir, mesmo que nesta condição, vínculo empregatício de trabalho 
empregado, doméstico ou avulso. 
4 PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REGIME SEMI-ABERTO. ATIVIDADE REMUNERADA. 1. 
A progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semi-aberto, NÃO constitui, por si só, 
óbice à manutenção do benefício, pelo contrário, o recolhimento no regime semi-aberto, expressamente, 
dá ensejo ao benefício (art. 116, § 5º, do Decreto nº 3.048/99). Precedente da Corte. 2. Contudo, se o 
segurado passar a exercer trabalho externo diário o auxílio não deverá subsistir, em razão da regra 
disposta no artigo 80 da Lei nº 8.213/91. (TRF4, AG 0016397-05.2011.404.0000, Quinta Turma, Relatora 
Cláudia Cristina Cristofani, D.E. 08/03/2012) 



Entendemos que, se o preso estiver trabalhando durante o cumprimento de pena 
no regime semi-aberto (com vínculo formal de emprego), indiscutivelmente, não 
deveriam os seus dependentes fazerem jus ao benefício. 

 
Ocorre que, é de conhecimento amplo e irrestrito, que uma eventual limitação do 

benefício, poderia ensejar um estado de necessidade maior aos seus dependentes, uma 
vez que, a remuneração a ser recebida pelo segurado (em decorrência da atividade 
remunerada exercida), pode, em muitas das vezes, ser inferior ao valor recebido pelos 
dependentes à título de auxílio-reclusão. 

 
Nessa situação, a suspensão integral do benefício (em caso de constituição de um 

trabalho remunerado), iria desencorajar ao segurado recluso, não somente à buscar um 
trabalho, mas, também, a sua própria ressocialização, uma vez que, esse ato (trabalhar), 
causaria um prejuízo aos seus dependentes (receber um valor menor – sua remuneração 
– do que o do benefício). 

 
Assim, acreditamos que seria vital a implantação de um regramento, de forma a 

suspender a concessão do auxílio-reclusão, somente na hipótese em que a remuneração 
recebida pelo recluso, fosse igual ou superior ao valor recebido pelos dependentes à título 
de auxílio-reclusão.  

 
Aliás, tal verificação, seria singela, bastaria uma verificação do CNIS (mediante 

análise dos recolhimentos previdenciários – do novo vinculo) do segurado para 
Previdência confirmar tal ocorrência. 

 
Nada obstante, temos, também, a hipótese de o segurado encontrar-se cumprindo 

pena no regime-aberto. 
 
Novamente, o Plano de benefícios nada explica. Dessa forma, passamos à análise 

da norma infralegal. Por sua vez, o art. 382, §2º da IN INSS nº 77/20155, externa, de modo 
incontroverso, o entendimento do INSS, no sentido de que é incabível a fruição do 
benefício ao segurado que esteja enquadrado no regime aberto. 

 
Aliás, a concessão do regime aberto ao segurado, é considerada uma das hipóteses 

de cessação do benefício (art. 394, X da IN INSS nº 77/2015)6.  
 
E, indiscutivelmente, assiste razão ao posicionamento da instrução normativa. 

Conforme já demonstramos, o cumprimento de pena no regime aberto, exige 02 (dois) 
requisitos: autodisciplina e senso de responsabilidade. Nesse sentido, a realização de um 
trabalho, é elemento essencial para o cumprimento de pena nesse regime. 

 

 

5 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 semi-aberto, sendo: 
 (...) 
§ 1º Não cabe a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que esteja em livramento 
condicional ou que cumpra pena em regime aberto. 
6 Art. 394. O auxílio-reclusão cessa: 
(...) 
X - quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional ou por cumprimento da pena em regime 
aberto. 



Assim, se ele pode trabalhar (gerando renda para seus dependentes), não restaria 
caracterizado o risco social a ser coberto por este benefício.  

 
Posicionamento este, acolhido por nossos tribunais7. 
 
Ressalte-se que, a impossibilidade do segurado (em regime aberto) conseguir 

ingressar no mercado de trabalho (tendo em vista a crise financeira que acerca ao nosso 
pais), via de regra, não seria elemento suficiente para manter o pagamento do benefício 
aos seus dependentes. 

 
Todavia, sob o ângulo do risco social (e, principalmente da proteção à família), 

seria válida uma análise, da possibilidade de manutenção do pagamento do auxílio-
reclusão, durante o período-de-graça (pois, mantem o segurado todos os direitos 
previdenciários), na hipótese de o trabalhador não conseguir ingressar no mercado de 
trabalho (após o ingresso no regime aberto). 

 
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional da Quarta Região (TRF4), no 

sentido de que “o termo final do auxílio reclusão, não deve ser vinculado exclusivamente 
à data da liberdade do segurado instituidor do amparo, devendo, sim, ser pago até que 
ele tenha condições de exercer trabalho remunerado fora do sistema prisional”8. 

 
Outrossim, também já demonstramos, que, em nosso pais, o cumprimento de pena 

em regime aberto, muitas das vezes, resta prejudicado, pois, inexistem Casas do 
Albergado em número suficiente. Por este motivo, conforme já exposto, o e. Supremo 
Tribunal Federal, entendeu que, nestas hipóteses, seria possível a conversão da pena de 
regime aberto em prisão domiciliar. 

 
Dessa forma, como fica o benefício na hipótese do segurado ter convertido o seu 

regime de cumprimento de pena, do aberto para a prisão domiciliar? A resposta demanda 
a análise da situação; o apenado em prisão domiciliar pode trabalhar? Essa questão é 
relevante, pois é essencial à concessão do benefício o impedimento de que o instituidor 
possa prover as necessidades de seus dependentes econômicos9. 

 
Ora, o auxílio-reclusão é benefício previdenciário que visa a manutenção dos 

rendimentos da família do segregado, que não poderão manter-se ou que terão dificuldade 

 

7 PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS LEGAIS.  (...) O benefício previdenciário de auxílio-reclusão apenas é devido durante o 
período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, NÃO sendo 
cabível nos casos em que o segurado cumpre a pena em regime aberto. (TRF4, AC 0009913-
81.2010.404.9999, Quinta Turma, Relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha, D.E. 27/09/2012) 
8 PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITOS. TERMO FINAL.  (...) O termo final do 
auxílio reclusão, não deve ser vinculado exclusivamente à data da liberdade do segurado instituidor do 
amparo, devendo, sim, ser pago até que ele tenha condições de exercer trabalho remunerado fora do 
sistema prisional, o que pode ocorrer também quando a execução da pena for realizada em regime 
prisional aberto ou o segurado estiver em livramento condicional. (TRF4, APELREEX 0017330-
17.2012.404.9999, Quinta Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, D.E. 03/05/2013) 
9 (...) A imposição de prisão domiciliar à falta de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena 
em regime semi-aberto não tem o condão de descaracterizar a condição de recluso do condenado, 
porquanto de prisão e de cumprimento de pena igualmente se trata (CPP, art. 317). O que importa, para 
autorizar a cessação do auxílio-reclusão, não é o regime de cumprimento da pena a que está submetido o 
segurado, mas sim o exercício de atividade remunerada. Precedentes (...) (TRF4, Sexta Turma, AC 
0010666-04.2011.404.9999, rel. Celso Kipper, D.E. 29ago.2013) 



na sua manutenção ante a impossibilidade de trabalho com o sustento por parte do 
apenado. 

 
Resta clarificado que, a prisão domiciliar, não veda a realização de trabalho 

externo. Pelo contrário, a prisão domiciliar caracteriza situação análoga ao regime aberto. 
Corrobora as conclusões referidas a verificação de que o trabalho externo pode ser 
autorizado ao apenado que esteja no regime semi-aberto (§ 2º do art. 35 do Código Penal), 
e é determinante para a permanência no regime aberto (ª 1º do art. 36 do Código Penal). 

  
Sem divergir do alegado, também assim já se posicionou o Tribunal Regional 

Federal da Quarta Região (TRF4)10. 
 
Ocorre que, recentemente, a IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016, modificou a IN 

INSS/PRES Nº 77/2015, adicionando os parágrafos 4º e 5º ao art. 382, inserindo regras 
novas sobre a concessão do benefício e a prisão domiciliar. 

 
A nova normatividade externou o seguinte: 
 

Art. 382.  
(...) 
§ 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)   

 
A primeira regra, explica que é possível a manutenção (ou o deferimento do 

benefício), se o segurado estiver cumprindo prisão domiciliar, mas, desde que, o regime 
previsto for o fechado ou o semi-aberto. 

 
Essa norma seria aplicável, quando o Juiz converte uma prisão preventiva em 

domiciliar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais do art. 318 do Código 
de Processo Penal11.  

 

10 PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR, AUTORIZAÇÃO PARA 
TRABALHAR. CONDIÇÃO DE SEGURADO DE BAIXA RENDA NÃO COMPROVADA. 1. O que importa, 
para autorizar a cessação do auxílio-reclusão, não é o regime de cumprimento da pena a que está 
submetido o segurado, mas sim o exercício de atividade remunerada. Precedentes. 2. Não se flexibiliza o 
limite constitucional e regulamentar definidor do conceito de segurado de baixa renda, referido no inc. IV 
do art. 201 da Constituição, quando o pretenso instituidor do auxílio-reclusão tem condições de prover as 
necessidades do dependente econômico requerente do benefício.   (TRF4, AC 0009312-02.2015.4.04.9999, 
SEXTA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, D.E. 23/09/2016) 
11 Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 
I - maior de 80 (oitenta) anos;      
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;            
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;              
IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.  
IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 



O objetivo dessa regra penal, é o respeito à integridade física e moral do preso 
(CF, art. 5º, XLIX), bem como assegurar às mulheres presas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (CF, art. 5º, L), além de 
evitar que em certos casos ocorra tratamento desumano (CF, art. 5º, III). 

 
Em certas situações, resta clarificado que o segurado não poderá trabalhar (maior 

de 80 anos; extremamente debilitado por doença; imprescindível aos cuidados especiais 
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e gestante com gravidez de 
alto risco), motivo mais que suficiente para manter o benefício. 

 
Todavia, as demais hipóteses (gestante; gestante a partir 7º mês; mulher com filho 

de até 12 anos incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do 
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos) não se verifica a impossibilidade latente 
de realização de trabalho pelo segurado. 

 
Assim, o que deveria ser verificado, é se houve o impedimento (pelo magistrado), 

da realização de trabalho (pelo segurado), enquanto cumpre a prisão domiciliar 
convertida. Sendo positiva a resposta, não há que se falar em limitação ao benefício; em 
sentido diverso, o mais correto seria a cessação do benefício. 

 
Esse posicionamento, inclusive, traria mais equilíbrio às regras administrativas, 

uma vez que, um segurado, que face a uma progressão de regime, sai do semi-aberto para 
o aberto, porém, não encontra vaga na Casa do Albergado e tem, por este motivo, o seu 
regime convertido em prisão domiciliar, terá o benefício cessado, nos termos do art. 394, 
X da IN INSS/PRESS nº 77/2015. 

 
Em síntese, estão sendo tratadas de forma diversa, situações idênticas. 
 
Ou se concede o benefício a ambos (seja aquele que tem uma prisão preventiva 

convertida em prisão domiciliar, seja aquele que tem um regime aberto convertido em 
prisão domiciliar), ou se negue a ambos, para não ofender a isonomia constitucional. 

 
De qualquer forma, essa norma já foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

nos termos da ementa a seguir colacionada: 
 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PRISÃO 
DOMICILIAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N. 85/2016. DIREITO. (...) 3. 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 1672295/RS, Rel. Ministro GURGEL 
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) 

 
A segunda novel regra (art. 382, §5º da IN INSS/PRESS nº 77/2015), vem tratar 

de questão atual que poderia impactar o benefício, qual seja, o monitoramento eletrônico 
do recluso (cumprindo pena em prisão domiciliar). 

 

 

Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 



Novamente, entendeu a Autarquia, que o uso de tornozeleiras eletrônicas, por si 
só, não é elemento que prejudique a concessão ou recebimento do benefício. Ressalte-se, 
que, esta norma, tem a mesma origem da anterior (conversão de prisão preventiva em 
prisão domiciliar). 

 
Por este motivo, os argumentos anteriormente expostos, aqui são plenamente 

aplicáveis. 
 

Por fim, recentemente, foi editada a Lei nº 13846/2019, que trouxe a remodelação 
do art. 80 do Plano de Benefícios, restringindo o gozo do auxílio-reclusão, 
exclusivamente, aos segurados reclusos no Regime Fechado de cumprimento de pena12. 
Nestes termos, tal norma, ao nosso entender, além de ser contrária ao objetivo 
constitucional de proteção social, acaba por limitar, de forma deveras danosa, a 
possibilidade de fruição do benefício. 

 
Como já externamos, o risco social do auxílio-reclusão é a impossibilidade de 

exercer atividade remunerada (e consequentemente gerar renda aos dependentes), 
situação esta que é verificada, por exemplo, no cumprimento de pena no regime semi-
aberto. Por este motivo, não nos parece nem razoável, nem legitima, a limitação imposta 
por essa novel legislação. 

 
Da mesma forma, resta dúvida relacionada ao gozo dos benefícios já concedidos 

para os segurados que estão cumprindo pena no regime semi-aberto. Serão revistos? A 
nova legislação é silente. 

 
Outrossim, com a edição da recente IN INSS PRESS nº 101/2019 (que disciplina 

a aplicação da Lei nº 13846/2019 na esfera administrativa), uma parte das dúvidas foi 
sanada. Em primeiro lugar, no art. 7º13, é reiterado que o auxílio-reclusão somente é 
cabível aos segurados recolhidos em regime fechado de prisão (sem novidades). No 
mesmo sentido, prevê o art. 13, I14 que a partir de 18/01/2019 (vigência a MP nº 871/2019 
– convertida na Lei nº 13846/2019) não é mais aplicável a concessão do benefício a 
segurados presos em regime semi-aberto.  

 
Nada obstante, a norma mais importante sobre a atual entendimento da autarquia 

sobre as novas modificações, é o disposto no art. 9º, §2º do citado edito administrativo. 
Explica essa regra, que “o benefício de auxílio-reclusão concedido em função de fato 
gerador ocorrido antes da vigência da MP nº 871, de 2019, deverá ser mantido nos casos 
de cumprimento de pena no regime semi-aberto, ainda que a progressão do regime 
fechado para o semi-aberto ocorra na vigência da MP citada”. Em outras palavras, todas 
os benefícios concedidos em momento anterior à vigência da MP nº 871/2019 
(18/01/2019) continuam sendo regulados pelas regras anteriores (legitimando a 

 

12 Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo 
de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda 
recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de 
auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em 
serviço. 
13 Art. 7º O auxílio-reclusão, será devido aos dependentes do segurado de baixa renda que esteja recluso 
em regime fechado, desde que cumprida carência de 24 (vinte e quatro) meses. 
14 Art. 13. Para fatos geradores ocorridos a partir de 18 de janeiro de 2019, não se aplicam: 
I - os arts. 382 e 383 da IN nº 77/PRES/INSS, de 2015, no que se refere à concessão de auxílio-reclusão 
ao segurado que cumpre pena em regime semi-aberto; 



manutenção dos benefícios concedidos aos dependentes de segurado preso no regime-
semi-aberto). 

 
A dúvida que resta é o seguinte: como a instrução normativa fala em “benefício 

de auxílio-reclusão concedido”, como fica a hipótese de encarceramento (fato gerador do 
benefício) ocorrido antes de 18/01/2019, quando os dependentes somente realizaram o 
requerimento após a vigência da MP? Tem direito ao benefício, tendo em vista o risco 
social ter ocorrido anteriormente à nova legislação ou a formalização do pedido será o 
elemento fundamental? Veremos.   

 
De qualquer forma, ao nosso entender, não andou bem o Poder Executivo com 

esta alteração, tendo em vista que, se o objetivo era combater as fraudes, não será por 
intermédio dessa limitação que serão resolvidos os problemas.   
Progressão ou Regressão de Regime de Cumprimento de Pena 
 

O ordenamento jurídico, em especial a LEP possibilita medidas para o condenado 
se reintegre à sociedade, beneficiando-o através do sistema de progressão de pena.  

 
Assim, uma vez fixada a pena em sentença condenatória, se atendidas as 

condições estabelecidas, ela poderá ser modificada, com a chamada progressão de 
regimes, saindo o recluso, do regime mais rigoroso, para o de menor severidade, nos 
termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal: 

 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, 
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior 
e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.  

 
Destarte, para que ocorra tal progressão é necessário que sejam atendidos dois 

requisitos que são classificados como requisito objetivo (cumprimento de um sexto da 
pena no regime inicial) e requisito subjetivo (bom comportamento carcerário, atestado 
pelo diretor do local onde o detento se encontra). 

 
Entretanto, cumpre mencionar que a progressão se dará em etapas, ou seja: não se 

permite pular um regime de cumprimento da pena, passando do regime fechado 
diretamente ao regime aberto. Deverá ser realizada de forma paulatina (em sequência). 

 
Outrossim, há em nosso ordenamento, também, a regressão de regime de 

cumprimento da pena (passando de um regime de cumprimento mais benéfico a um mais 
gravoso), que ocorre diante do não cumprimento pelo apenado de algo que foi acordado 
em juízo (das condições estabelecidas). 

 
A Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo 118 disciplina a possibilidade de 

regressão do sentenciado, caso este cometa condutas incompatíveis com a sua reinserção 
em sociedade: 

 
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, 
quando o condenado: 
I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 



II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da 
pena em execução, torne incabível o regime (art. 111); 
§1º O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses 
referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, 
podendo, a multa cumulativamente imposta. 
§2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido, 
previamente, o condenado. 

 
Com relação ao que é considerado “falta grave”, se encontra elencada no art. 50 

da mesma lei: 
 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 
II - fugir; 
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física 
de outrem; 
IV - provocar acidente de trabalho; 
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou 
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso 
provisório. 

 
Nada obstante, quanto ao não pagamento da pena de multa cumulativamente 

imposta, destaca-se, com o advento da Lei nº 9.268 de 1º de abril de 1996, tal situação 
não mais vigora, o inadimplemento passou a ser considerado como dívida ativa da 
Fazenda Pública, impossibilitando assim a conversão em pena de prisão como até então 
acontecia. 

 
Em síntese, aquele condenado que fere o escopo da execução da pena pode lhe ser 

aplicada a regressão de regime. 
 
 
Progressão ou Regressão de Regime de Cumprimento de Pena para Fins 
Previdenciários 
 

A progressão de regime de cumprimento de pena (art. 112 da LEP), ou a sua 
regressão (art. 118 da LEP), por si só, não era (originariamente) elemento impactante para 
o benefício15. 

 
Nestes termos, uma progressão de regime (do fechado para o semi-aberto), salvo 

na hipótese de realização de trabalho externo pelo segurado, não iria modificar o gozo do 
benefício. No mesmo sentido, uma regressão de regime (do semi-aberto para o fechado), 
via de regra, não teria nenhum efeito para fins previdenciários. 

 

 

15PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REGIME SEMI-ABERTO. ATIVIDADE REMUNERADA. 
1. A progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semi-aberto, não constitui, por si 
só, óbice à manutenção do benefício, pelo contrário, o recolhimento no regime semi-aberto, expressamente, 
dá ensejo ao benefício (art. 116, § 5º, do Decreto nº 3.048/99). Precedente da Corte. (...) (TRF4, AG 
0016397-05.2011.404.0000, Quinta Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, D.E. 08/03/2012) 



O que poderia gerar efeitos previdenciários, seria a modificação do regime 
prisional ensejar uma das hipóteses limitadoras do benefício (regime aberto ou semi-
aberto com trabalho externo). 

 
Este posicionamento, aliás, já se encontra regulado na IN INSS/PRESS nº 

77/2015, mais precisamente, nas hipóteses de cessação do benefício:    
 

Art. 394. O auxílio-reclusão cessa: 
(...) 
IX - pela fuga do recluso; e 
X - quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional ou por 
cumprimento da pena em regime aberto. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos IX e X do caput, o benefício não 
poderá ser reativado, caracterizando-se a nova captura ou regressão de regime 
como novo fato gerador para requerimento de benefício. 

 
Assim, a norma administrativa explica que, a progressão de regime, do semi-

aberto para o aberto, é uma hipótese de cessação do benefício. Da mesma forma, a 
regressão do regime aberto para o semi-aberto ou fechado, demandará, no entender da 
Autarquia, um novo requerimento de benefício (e verificação do preenchimento dos 
requisitos para fruição). 

 
Como dissemos inicialmente, originariamente (a progressão ou regressão de 

regime) não seria, via de regra, elemento prejudicial ao benefício... 
 
Ocorre que, com a edição da Lei nº 13846/2019, que trouxe a remodelação do art. 

80 do Plano de Benefícios, restringindo o gozo do auxílio-reclusão, exclusivamente, aos 
segurados reclusos no Regime Fechado de cumprimento de pena16, surge situação que 
pode impedir o gozo do benefício. 

 
Como a nova dicção da Lei limita o benefício aos dependentes dos segurados 

reclusos no Regime Fechado, na hipótese de progressão (por exemplo, do regime fechado 
para o semi-aberto), não restaria mais possível a manutenção do benefício, pois, ofenderia 
a disposição legal. Por sua vez, sendo o segurado sujeito a regressão de regime (v.g., 
migra do semi-aberto para o fechado), passaria a ter direito ao gozo do auxílio-reclusão? 
Tendo em vista que a lei fala em “recolhido à prisão em regime fechado” resta dúvida 
se seria possível a concessão do benefício. 

 
Outrossim, com a edição da recente IN INSS PRESS nº 101/2019 (que disciplina 

a aplicação da Lei nº 13846/2019 na esfera administrativa), uma parte das dúvidas foi 
sanada. 

 
Sob este ângulo, o disposto no art. 9º, §2º do citado edito administrativo explica 

que “o benefício de auxílio-reclusão concedido em função de fato gerador ocorrido antes 
da vigência da MP nº 871, de 2019, deverá ser mantido nos casos de cumprimento de 

 

16 Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo 
de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda 
recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de 
auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em 
serviço. 



pena no regime semi-aberto, ainda que a progressão do regime fechado para o semi-
aberto ocorra na vigência da MP citada”.  

 
Em outras dizeres, todos os benefícios concedidos em momento anterior à 

vigência da MP nº 871/2019 (18/01/2019) continuam sendo regulados pelas regras 
anteriores. Assim, para os benefícios concedidos antes de 18/01/2109, se houver a 
progressão do regime fechado para o semi-aberto, resta legitimada a manutenção dos 
benefícios concedidos aos dependentes de segurado preso. 

 
Permanece dúvida, por exemplo, com relação à situação do segurado que incidir 

em uma regressão de regime (saindo do regime aberto para o semi-aberto). Vamos 
exemplificar: segurado é recolhido à prisão ao regime semi-aberto (em momento anterior 
à 18/01/2019), porém, após o cumprimento dos requisitos legais, progride para o regime 
aberto. Ocorre que, nessa hipótese, o benefício será cessado (art. 394, X da IN INSS 
PRESS nº 77/2015 – não revogado pela IN INSS PRESS 101/2019), podendo ser 
reativado na hipótese de regressão do regime (voltando para o regime semi- aberto).  

 
Essa regressão legitima a manutenção do benefício, tendo em vista o silencio da 

atual instrução normativa? Entendemos que sim, pois, o que se extrai do disposto da novel 
IN, é a necessidade de se respeitar as normas vigentes até a data da ocorrência do fato 
gerador (prisão e concessão do benefício). Por este motivo, se entende a autarquia que a 
progressão de regime (para benefícios concedidos até 18/01/2019) não afeta o direito dos 
dependentes do segurado, deve ser aplicada a mesma regra para a hipótese de regressão 
de regime.     

 
Reiteramos que, o risco social do auxílio-reclusão é a impossibilidade de exercer 

atividade remunerada (e consequentemente gerar renda aos dependentes), situação esta 
que é verificada, por exemplo, na progressão (fechado para semiaberto) ou regressão 
(semi-aberto para fechado), por este motivo, não nos parece nem razoável, nem legitima, 
a limitação imposta por essa novel legislação. 
 


