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CHEKLIST – PENSÃO POR MORTE 

 

    
DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NA SOLICITAÇÃO DA PENSÃO 

(  ) Cópia autenticada da Certidão de Óbito 

(  ) Cópia autenticada de documento contendo a identidade e CPF do(a) falecido(a) 

(  ) Cópia autenticada de documento contendo a identidade e CPF do(a) requerente 

(  ) Cópia do comprovante de residência do(a) requerente 

(  ) Cópia de comprovante de abertura de conta bancária do(a) requerente 

   ✓ Conta corrente em nome do(a) requerente mantida junto ao Banco do Brasil ou 
Banco Itaú;  

✓ São aceitos como comprovante bancário: declaração emitida pela agência, cópia 
da folha de cheque, cabeçalho do extrato bancário;  

✓ Por questão de segurança do(a) próprio(a) requerente e devido ao código de 
segurança apresentado no verso do cartão, não aceitamos cópia do cartão 
bancário para esse tipo de comprovação. 

 
   CÔNJUGE  

(  ) Cópia autenticada da Certidão de Casamento 

(  ) Cópia autenticada da Certidão de Casamento atualizada 

    

   COMPANHEIRO(A) – Apresentação mínima de 3 documentos listados abaixo: 

(  ) Certidão de nascimento de filho havido em comum 

(  ) Declaração do imposto de renda, em que conste o requerente como seu dependente 

(  ) Disposições testamentárias 

(  ) Prova de mesmo domicílio 

(  ) Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos  

   atos da vida civil 

(  ) Procuração ou fiança reciprocamente outorgada 

(  ) Conta bancária conjunta 

(  ) Registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como  

   dependente do segurado 

(  ) Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa  

(  ) interessada como sua beneficiária 

(  ) Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como  

   responsável 

(  ) Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente 

    

   FILHOS 

(  ) Comprovação de que esteja cursando estabelecimento de ensino (filhos de 18 a 21 anos) 

(  ) Comprovação de que esteja cursando estabelecimento de ensino superior (filhos de 21 a  

   24 anos) 
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DOCUMENTOS PARA ASSINAR NA FAPES – BENEFÍCIO INSS  

(  ) Requerimento de Pensão INSS – 2 vias 

(  ) Termo de Responsabilidade INSS – 2 vias 

(  ) Requerimento de Complementação por Morte  

(  ) Requerimento de Pecúlio por Morte 

(  ) Declaração de Dependentes para fins de IR 

(  ) Declaração de conhecimento das enfermidades isentáveis do Imposto de Renda 

    

   DOCUMENTOS PARA ASSINAR NA FAPES – PLANO DE SAÚDE 

(  ) Declaração PAS 

(  ) Informações cadastrais de dependentes de beneficiário falecido - DBF 

 

 

A FAPES poderá, caso seja necessário, solicitar documentos complementares que 
possibilitem dar andamento ao processo de concessão e o pagamento do benefício aos 
dependentes devidamente inscritos no Plano Básico de Benefícios. 


