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Quem poderá ser considerado como Dependente e qual a Documentação Obrigatória para cadastro de IRRF? 

1. Cônjuge. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Casamento; 

 

2. Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos filhos em comum ou; 

Cópia de Certidão de União Estável registrada em cartório com mais de 5 (cinco) anos de convivência. 

 

3. Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Cônjuge(a) e da Certidão de Casamento ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Companheiro(a) e Cópia de Certidão de União 

Estável registrada em cartório com mais de 5 (cinco) anos de convivência. 

 

4. Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) e Atestado de Frequência escolar ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Cônjuge(a) e da Certidão de Casamento e 

Atestado de Frequência Escolar ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Companheiro(a); Cópia de Certidão de União 

Estável registrada em cartório com mais de 5 (cinco) anos de convivência e Atestado de Frequência Escolar. 

 

5. Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) e Laudo Médico que comprove a incapacidade física e/ou 

mental ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Cônjuge(a) e da Certidão de Casamento e Laudo 

Médico que comprove a incapacidade física e/ou mental ou; 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) enteados(as), do(a) Companheiro(a); Cópia de Certidão de União 

Estável registrada em cartório com mais de 5 (cinco) anos de convivência e Laudo Médico que comprove a 

incapacidade física e/ou mental. 

 

 

6. Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte 

um) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) irmão(ã) e comprovante da Guarda Judicial ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) neto(a) e comprovante da Guarda Judicial ou; 
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Cópia Certidão de Nascimento do(a) bisneto(a) e comprovante da Guarda Judicial. 

 

7. Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando 

estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial 

até os 21 anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) irmão(ã), Atestado de Frequência Escolar e comprovante da Guarda 

Judicial ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) neto(a), Atestado de Frequência Escolar e comprovante da Guarda 

Judicial ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) bisneto(a), Atestado de Frequência Escolar e comprovante da Guarda 

Judicial. 

 

8. Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a Guarda Judicial, em qualquer 

idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) irmão(ã), Laudo Médico que comprove a incapacidade física e/ou 

mental e comprovante da Guarda Judicial ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) neto(a), Laudo Médico que comprove a incapacidade física e/ou mental 

e comprovante da Guarda Judicial ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) bisneto(a), Laudo Médico que comprove a incapacidade física e/ou 

mental e comprovante da Guarda Judicial. 

 

9. Pais, avós e bisavós. 

Documentação Obrigatória: 

Pais: Cópia Certidão de Nascimento do(a) colaborador(a); 

Avós: Cópia Certidão de Nascimento do(a) colaborador(a); 

Bisavós: Cópia Certidão de Nascimento do(a) colaborador(a) e dos Bisavós; 

 

10. Menor pobre, até 21 (vinte e um anos), que crie e eduque e do qual detenha a Guarda Judicial. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) menor e comprovante da Guarda Judicial. 

 

11. A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) incapaz e Laudo Médico que comprove a incapacidade. 

 

 

12. Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Casamento do(a) ex-cônjuge com o Divórcio/Separação devidamente averbada. 
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OBS.: Se forem apresentados Dependentes para fins de Imposto de Renda, obrigatoriamente deverá ser preenchido 

o Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda. 

 

Como preencher o Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda? 

O Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda está disponível para acessar diretamente na Pesquisa de 

Atualização Cadastral do eSocial via intranet: 

 

Deverá ser preenchida a próprio punho, e ser entregue a via original com a documentação obrigatória, no RH: 
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Quem poderá ser considerado como Dependente e qual a Documentação Obrigatória para cadastro de 

SALÁRIO FAMÍLIA? 

1. Filho(a) até 6 (seis) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) e Caderneta de Vacinação ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) menor, Caderneta de Vacinação e Comprovante de Guarda Judicial. 

 

 

2. Filho(a) de 7 (sete) até 14 (quatorze) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) e Atestado de Frequência Escolar ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) menor, Atestado de Frequência Escolar e Comprovante de Guarda 

Judicial. 
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3. Filho(a) acima de 14 (quatorze) anos. 

Documentação Obrigatória: 

Cópia Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) e Comprovação de invalidez, a cargo da Perícia Médica do 

INSS ou; 

Cópia Certidão de Nascimento do(a) menor, Comprovação de invalidez, a cargo da Perícia Médica do INSS e 

Comprovante de Guarda Judicial. 

 


