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Américo Brasiliense (16) 3392-5010
Araçatuba (18) 3608-5523 / (18) 3622-0614

Araraquara (16) 3333-1245
Assis (18) 3324-4725 / (18) 3322-2733

Atibaia (11) 4402-3729
Avaré (14) 3732-8156 / (14) 3731-9566

Barretos Barretos (17) 3322-3237
Bauru (14) 3203-1416 / (14) 3223-5690

Birigui (18) 3644-5631
Botucatu (14) 3881-1942

Bragança Paulista (11) 4034-3414 / 4033-6432
Campinas (19) 3272-4697 / (19) 3272-4521

Carapicuíba (11) 4183-4362
ChavantesChavantes (14) 3342-2285
Diadema (11) 4056-1406
Guarujá (13) 3382-7116
Ipaussu (14) 3344-2658
Itapetininga (15) 3271-7239
Leme (19) 3555-2963

Limeira (19) 3453-6583 / (19) 3445-5415
Luiz Antônio Luiz Antônio (16) 3983-1616

Marília (14) 3454-0362 / (14) 3453-5415
Ourinhos (14) 3326-8804
Piracicaba (19) 3422-9439

Presidente Prudente (18) 3917-2303 / (18) 3221-1108                    
Ribeirão Pires (11) 4823-7376
Ribeirão Preto (16) 3964-0365

Rio ClaroRio Claro (19) 3524-7561 / (19) 3527-2934
Santos (13) 3232-6952 / (13) 3224-1543

São Bernardo do Campo (11) 4126-3910 / 4126-3911
São Carlos (16) 3364-2670

São José do Rio Preto (17) 3211-9424
São José dos Campos (12) 3923-6498 /  (12) 3923-8510
São Paulo (11) 3101-4426 r.108 / (11) 3107-1113 r.106

São Simão São Simão (16) 3984-3582
São Vicente (13) 3568-1561

Sorocaba (15) 3233-8730 / (15) 3233-4781
Sumaré (19) 3828-1928
Tatuí (15) 3251-6243

Taubaté (12) 3635-3850 / (12) 3624-6141
Tupã (14) 3496-3193 / (14) 3496-5683

Votorantim Votorantim (15) 3247-2545

Unidades de Reintegração Social e 
Cidadania no Estado de São Paulo:

Rua Francisca Miquelina, 232
Bela Vista - São Paulo/SP
Tel: (11) 3107 1114 

 

ou disque: 

135

para maiores informações:

Para ter acesso ao Auxílio-Reclusão, 
o dependente do segurado 
poderá comparecer nas 

Unidades de Reintegração Social e Cidadania 
ou nas Agências da Previdência Social 

da sua cidade.

para saber mais:

SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO
SOCIAL E CIDADANIA

um DIREITO do preso 
e de seus dependentes

www.previdenciasocial.gov.br

reclusão
auxílio -



       cônjuge, companheiro ou 
companheira, lho não emancipado, menor 
de 21 anos ou lho inválido de qualquer 
idade;

       pais;

              irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou 
inválido de qualquer idade.

1º grupo:

2º grupo:

3º grupo: 

Quem tem direito a receber o 
benefício?

  O auxílio-reclusão é um benefício da 
Previdência Social para a proteção dos(as) 
dependentes do(a) segurado(a) que 
trabalhava antes de ser preso. Ele é pago a 
seus dependentes legais. O objetivo é 
garantir a sobrevivência do núcleo familiar, 
diante da ausência temporária do(a) 
provedor(a).provedor(a).
  O auxílio-reclusão pode ser recebido 
durante todo o tempo de reclusão ou 
detenção.

  Sim, desde que o segurado obtenha sua 
liberdade, fuja ou sua pena progrida para o 
regime  aberto. 
    Caso o segurado recluso exerça atividade 
remunerada como contribuinte individual ou 
facultativo, tal fato não impedirá o 
recebimento de auxílio-reclusão por seus 
dependentes.

A família do preso pode perder 
o benefício?

  Se foi exercida atividade em mais de 
uma categoria, consulte a relação de 
documentos de cada categoria exercida, 
prepare a documentação, verique as 
exigências cumulativas e solicite seu 
benefício.

  Pela legislação, os dependentes  devem 
apresentar, a cada três meses, na Agência 
da Previdência Social, certidão de 
recolhimento prisional (fornecida pelas 
Unidades Prisionais ou pelas Unidades de 
Atendimento de Reintegração Social).

- Enquanto for beneciário do auxílio- 
reclusão, não poderá receber salário da 
empresa na qual trabalhava, nem estar em 
gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou 
abono de permanência em serviço;

-- Para ter direito aos benefícios da 
Previdência Social, o trabalhador precisa estar 
em dia com suas contribuições mensais;

- Não há tempo mínimo de contribuição para 
ter direito ao benefício;

-- Para que os dependentes tenham direito ao 
benefício, o último salário do segurado 
recluso não pode ultrapassar o valor denido 
anualmente em portaria ministerial.

Quais as condições para 
receber o Auxílio-Reclusão?

- Procure pelas Unidades de Reintegração 
Social e Cidadania da SAP espalhadas pelo 
Estado de São Paulo (cidades e telefones ao 
nal);

-- O benefício pode ser solicitado por meio de 
agendamento prévio, pelo portal da 
Previdência Social na internet, pelo telefone 
135 ou nas Agências da Previdência Social, 
mediante o cumprimento das exigências 
legais.

Como minha família pode 
pedir o Auxílio-Reclusão?
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