
 
 
 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 
 

1) Cópia xerográfica da portaria de nomeação no cargo efetivo do servidor preso; 
2) Cópia xerográfica do último hollerith de pagamento do servidor. Em caso de cargo em comissão, 

trazer certidão da remuneração-de-contribuição do cargo efetivo decomposta. 
3) Certidão de efetivo recolhimento à prisão, com renovação bimestral de certidão de permanência na 

condição de presidiário; 
4) Certidão negativa de pagamento de remuneração expedida pelo órgão público municipal; 
5) Em caso de filhos, enteados ou tutelados, cópia xerográfica da certidão de nascimento atualizada 

dos não-emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. 
6) Para a invalidez dos filhos, enteados ou tutelados, cópia xerográfica de laudo expedido por medicina 

oficial; 
7)  Para enteados, cópia xerográfica da certidão de casamento atualizada com pai/mãe do enteado; 
8)  Para tutelados, cópia xerográfica do termo atualizado de tutela e documentos pessoais do 

responsável pela tutela ( RG, com expedição no máximo em 10 anos e CPF); 
9)  Em caso de irmãos, cópia xerográfica da certidão de nascimento atualizada para menores de 21 

anos ou inválidos e RG; 
10)  Para a invalidez dos irmãos, cópia xerográfica de laudo expedido por medicina oficial; 
11)  Em caso de cônjuge, cópia xerográfica da certidão de casamento atualizada, RG e CPF, com 

expedição em no máximo 10 anos; 
12)  Em caso de separado judicialmente ou divorciado, cópia de averbação em certidão de casamento 

atualizada,  de decisão judicial de pensão alimentícia e RG; 
13) Comprovante atual de residência; 
14)  Comprovante bancário de conta corrente Santander; 
15)  Em caso de companheiro, pais ou irmãos, cópias xerográficas de RGs, com expedição em no 

máximo 10 anos e documentos comprobatórios da dependência econômica, conforme o caso, tais 
como: 

 
I - certidão de nascimento de filho havido em comum; 
II - certidão de casamento religioso; 
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu 
dependente; 
IV - disposições testamentárias; 
V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, feita pelo órgão competente; 
VI - declaração especial feita perante tabelião; 
VII - prova de mesmo domicílio; 
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos 
da vida civil; 
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
X - conta bancária conjunta; 
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente 
do segurado; 
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa 
interessada como sua beneficiária; 
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como 
responsável; 
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente; 
XVI - declaração de não-emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou  quaisquer 
outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. 

 
Obs.: Para segurados que tenham remuneração-de-contribuição até R$ 1.212,64 (data-base jan/16). 
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