
VEJA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER PENSÃO COMO CÔNJUGE: 

Documentação do(a) ex-segurado(a): 
 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de casamento (se possível atualizada); 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 

Documentação do(a) cônjuge: 
 

 Documento de Identidade e CPF do requerente; 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 Declaração explicando a falta ou divergência em algum documento;  

 Outros documentos que julgar necessário para comprovar a relação marital; 

 Outros documentos poderão ser solicitados para uma melhor instrução do processo, a 

critério do Previ-Rio.  

 Documentação do(a) representante (caso o requerimento não for feito pelo próprio): 

Documento de Identidade e CPF; 

 No caso de Procurador será necessária apresentação de procuração  pública ou privada 

(na procuração privada não é necessário o reconhecimento de firma) com poderes para 

representá-lo(a) perante o PREVI-RIO ou as repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, concedendo-lhe poderes para requerer benefícios previdenciários e/ou 

assistenciais (modelo instrumento privado disponível no site); 

 No caso de curatelado(a) será necessária à apresentação de Curatela definitiva ou 

provisória na validade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VEJA A DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERER PENSÃO COMO FILHO(A) MENOR DE 21 ANOS: 

 

Documentação do(a) ex-segurado(a): 
 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento. 

 

Documentação do(a) filho(a) menor de 21 anos (se for menor de 18 anos o  pai ou mãe 

envia a identidade e assina o requerimento no lugar do filho e se for maior de 18 anos o 

próprio assina o requerimento): 

 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento; 

 

 Documentação do(a) representante (caso o requerimento não for feito pelo próprio): 

Documento de Identidade e CPF; 

 No caso de Procurador será necessária apresentação de procuração  pública ou privada 

(na procuração privada não é necessário o reconhecimento de firma) com poderes para 

representá-lo(a) perante o PREVI-RIO ou as repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, concedendo-lhe poderes para requerer benefícios previdenciários e/ou 

assistenciais (modelo instrumento privado disponível no site); 

 No caso de curatelado(a) será necessária à apresentação de Curatela definitiva ou 

provisória na validade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VEJA AQUI A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER PENSÃO COMO COMPANHEIRO: 

Documentação do(a) ex-segurado(a): 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento (se possível atualizada); 

 Certidão de óbito do cônjuge (no caso de  ex-segurado(a) viúvo(a); 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 

Documentação do(a) companheiro(a): 
 

 Documento de Identidade e CPF do requerente; 

 Certidão de nascimento  ou casamento (se possível atualizada); 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 Certidão de óbito do cônjuge (no caso de requerente viúvo(a); 

 Outros documentos dentre os abaixo informados; 

 Certidão de nascimento de filhos comuns; 

 Escritura declaratória de união estável feita antes do óbito do ex-segurado; 

 Comprovante de conta bancária conjunta; 

 Prova de dependência em plano de assistência médica/odontológica; 

 Declaração de imposto de renda com o registro de dependente do 

ex-segurado/requerente; 

 Fatura de cartão onde conste registro de cartão titular e adicional; 

 Apólice do ex-segurado de vida/residencial ou automóvel; 

 Certidão de casamento religioso; 

 Comprovante de pagamento de despesas em nome do ex-segurado/requerente; 

 Envelopes de correspondências dirigidas ao ex-segurado/requerente; 

 Notas fiscais de compras em nome do ex-segurado/requerente; 

 ORIGINAL de declarações de vizinhos, acompanhadas de documento de identidade e 

comprovante de residência (estes, originais e cópias ou cópia autenticadas); 

 Declaração de colegas do trabalho, acompanhadas de documento de identidade. 

 Disposições testamentárias; 

 Procuração reciprocamente outorgada; 

 Registro de dependente em associação de qualquer natureza em nome do 

ex-segurado/requerente; 

 Escritura conjunta de compra e venda de imóvel em nome do ex-segurado/requerente; 

 Cadastro de dependente no órgão de pagamento do ex-segurado; 

 Declaração de atendimento/tratamento em instituição médica na qual conste o 

ex-segurado/requerente como responsável; 

 Declaração explicando a falta ou divergência em algum documento;  

 Outros documentos poderão ser solicitados para uma melhor instrução do processo, a 

critério do Previ-Rio.  



 

 Documentação do(a) representante (caso o requerimento não for feito pelo próprio): 

 Documento de Identidade e CPF; 

 No caso de Procurador será necessária apresentação de procuração  pública ou privada 

(na procuração privada não é necessário o reconhecimento de firma) com poderes para 

representá-lo(a) perante o PREVI-RIO ou as repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, concedendo-lhe poderes para requerer benefícios previdenciários e/ou 

assistenciais (modelo instrumento privado disponível no site); 

 No caso de curatelado(a) será necessária à apresentação de Curatela definitiva ou 

provisória na validade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEJA AQUI A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER PENSÃO COMO COTISTA: 

(tem direito o(a) ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) credor(a) de alimentos ) 

 

Documentação do(a) ex-segurado(a): 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento. 

 

Documentação do(a) cotista: 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 Certidão de inteiro teor atualizada dos autos de alimentos, separação ou divórcio, com  

o(s) nome(s) do(s) beneficiário(s) e as respectivas cotas ou cópia autenticada da sentença 

(COM PERCENTUAL) 

 

Documentação do(a) representante (caso o requerimento não for feito pelo próprio): 

 Documento de Identidade e CPF; 

 No caso de Procurador será necessária apresentação de procuração  pública ou privada 

(na procuração privada não é necessário o reconhecimento de firma) com poderes para 

representá-lo(a) perante o PREVI-RIO ou as repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, concedendo-lhe poderes para requerer benefícios previdenciários e/ou 

assistenciais (modelo instrumento privado disponível no site); 

 No caso de curatelado(a) será necessária à apresentação de Curatela definitiva ou 

provisória na validade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEJA AQUI A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER A PENSÃO COMO FILHO(A) INCAPAZ: 

(tem direito o filho cuja perícia médica do município enquadre na previsão de inválido físico ou mental )   

 

Documentação do(a) ex-segurado(a): 

 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento. 

 

Documentação do(a) filho(a) inválido(a): 

  

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 LAUDO MÉDICO atestando quadro clínico (com CID, CRM e se possível se tem 

capacidade de trabalho e se pode gerir ou não sua vida e bens); 

 

Documentação do(a) representante (caso o requerimento não for feito pelo próprio): 

 Documento de Identidade e CPF; 

 

 No caso de Procurador será necessária apresentação de procuração  pública ou privada 

(na procuração privada não é necessário o reconhecimento de firma) com poderes para 

representá-lo(a) perante o PREVI-RIO ou as repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, concedendo-lhe poderes para requerer benefícios previdenciários e/ou 

assistenciais (modelo instrumento privado disponível no site); 

 No caso de curatelado(a) será necessária à apresentação do termo de curatela definitiva ou 

provisória na validade.. 

 

 

 

 

 

 

 



VEJA AQUI A DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERER A PENSÃO COMO MENOR SOB GUARDA OU TUTELA: 

 (criança sob a guarda ou tutela do ex-segurado e que  na data do óbito tenha menos de 18 anos de idade)  

Documentação do(a) ex-segurado(a): 

 Certidão de óbito; 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 

Documentação do(a) menor sob guarda ou tutela: 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Certidão de nascimento; 

 

Documentação do(a) representante legal  que requereu em nome do menor: 

 Documento de Identidade e CPF; 

 Comprovante de residência com data de até 2 meses anterior ao óbito (telefone, luz, agua ou gás); 

 Termo de GUARDA ou TUTELA definitiva ou provisória na validade nomeando o 

requerente ; 

 

 

OBS. NO CASO DE REQUERIMENTO DE PAI/MÃE E IRMÃO INVÁLIDO 

DEPENDENTES DO EX-SERVIDOR SERÁ NECESSÁRIO AGUARDAR  A NORMALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

PRESENCIAL POIS É PRECISO A EMISSÃO DE VÁRIAS CERTIDÕES DE ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS BEM COMO O FATO DE  QUE ELES SÓ PODEM RECEBER SE NÃO HOUVER OS BENEFICIÁRIOS 

PREFERECIAIS: CÔNJUGE OU COMPANEIRO, FILHO ATÉ 21 ANOS, FILHO INVÁLIDO, MENOR SOB GUARDA/ 

TUTELA E COTISTA DE ALIMENTOS). 


