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     Última atualização: 20/06/2016 
 
 
 

 
PROVIDÊNCIAS URGENTES 
 
 
SEPULTAMENTO 
 
Se a morte ocorreu quando a pessoa encontrava-se internada, o hospital orienta os 
familiares para as providências necessárias ao sepultamento.  O hospital expedirá 
declaração de óbito devidamente preenchida, assinada e carimbada pelo médico 
responsável a qual será entregue ao familiar responsável para as providências de 
sepultamento.  Quando possuir Plano Funeral essa declaração será entregue aos 
mesmos que tomarão todas as providências para a realização do sepultamento.  
Convém ressaltar sobre a necessidade de se tirar inúmeras cópias da Declaração de 
Óbito para atender exigências de Repartições, Bancos, Seguradoras, etc. 
 
MORTE NATURAL EM RESIDÊNCIA 
 
É necessário contatar um médico para atestar o óbito.  Quando isso não for possível, 
há a necessidade de registar na Delegacia de Polícia do bairro um Boletim de 
Ocorrência (BO) comunicando o falecimento e aguardar a remoção do corpo. 
 
FALECIMENTO EM VIA PÚBLICA 
 
Por morte natural ou acidental, é necessário registrar um Boletim de Ocorrência (BO) 
na Delegacia de Polícia do bairro e aguardar a remoção corpo, que será feita pelo IML-
Instituto Médico Legal. 
 
MORTE ACIDENTAL OU VIOLENTA 
 
Comunicar a Delegacia de Polícia que, por sua vez, acionará o IML-Instituto Médico 
Legal. 
 
CREMAÇÃO 
 
Para a realização de cremação, em Curitiba, o Crematório Vaticano –situado na Rua 
João Manoel, 460, bairro São Francisco, fone: 3029-8539 – 3029-9459 será necessário:   
- o falecido ter deixado quando em vida, Declaração de Vontade com firma 
reconhecida. 
- Não havendo a Declaração de Vontade, parente de primeiro grau pode autorizar a 
cremação.  Pela ordem: cônjuge, os pais, avós, filhos, netos e irmãos, etc. 

PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELOS BENEFICIÁRIOS DE 
“BANESPIANOS” FALECIDOS: 
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Quando se tratar de morte natural, para realização da cremação, o atestado de óbito 
deve ser assinado por dois médicos.  Quando a morte for por motivo violento há 
necessidade de autorização judicial. 
 
CERTIDÕES 
 
Certidão de óbito – Deverá ser solicitada no Cartório de Registro Civil a cuja jurisdição 
o hospital ou residência onde ocorreu o óbito estiver subordinado mesmo que o 
falecido residisse em outra cidade.  Quando do registro do óbito deve-se levar a 
Certidão de Casamento ao Cartório para a necessária e imediata comunicação da 
ocorrência ao Cartório onde foi registrado o casamento.  Geralmente, após 5 dias do 
óbito, a certidão poderá ser retirada no Cartório.  
 
CERTIDÃO DE CASAMENTO AVERBADA 
 
(Já constando a anotação do óbito).  Poderá ser obtida em qualquer Cartório de 
Registro Civil desde que seja informado qual o Cartório onde foi registrado o 
casamento.  Poderá também ser solicitada através do site 
www.cartorio24horas.com.br .  Recomenda-se providenciar várias cópias autenticadas 
dessas certidões. 
 
  
 

 
 
 

1. PROVIDÊNCIAS JUNTO AO INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social. 
 
Site:  www.previdenciasocial.gov.br  ou   www.mpas.gov.br 

 
a) PENSÃO POR MORTE –A (o) pensionista receberá o benefício de 50% do valor da 
aposentadoria que recebia o falecido (a) e mais 10% por dependentes, cfe.medida 
governamental a partir de 2.015.  É necessário protocolar o pedido de benefício dentro 
de 30 dias 

 
- DO SEGURADO FALECIDO: Certidão de óbito; número de identificação do 

trabalhador NIT(PIS); documento de identidade (RG); cadastro de pessoa física 
(CPF); comprovante com o número do benefício; cartão magnético; recibo 
bancário; carta de concessão de aposentadoria (todas as xérox autenticadas). 

 -  DO DEPENDENTE: ESPOSA(O):  certidão de casamento civil atualizada; 
documento de identidade (RG) e cadastro de pessoa física (CPF); comprovante de 
endereço. (todas as xérox autenticadas). Obtenção do PIS. 

      -  DIVORCIADO(A) ou SEPARADO(A) JUDICIALMENTE: certidão de sentença que 
assegure a pensão alimentícia; documento de identificação (RG); cadastro de pessoa 
física (CPF); comprovante de endereço e CEP e PIS. 
     -   OUTROS DEPENDENTES: filhos menores de 21 anos (não emancipados) e 
maiores de 21 anos (inválidos):   obter orientação junto ao INSS. 
 
NOTAS: 

http://www.cartorio24horas.com.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
../Sites/AfabanCuritiba/ou%20www.mpas.gov.br
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a) A apresentação do CPF é obrigatória para o requerimento dos benefícios da 

Previdência Social. Caso o beneficiário não possua o CPF, deve providenciá-lo 
urgente junto à Receita Federal, Banco do Brasil ou Empresa de Correios e 
Telégrafos (ECT) e apresenta-lo à Previdência Social no prazo máximo de 60 
dias após ter requerido o benefício, sob pena de ter o benefício suspenso. 

 
 
 

2. PROVIDÊNCIAS JUNTO À AFABESP: Associação dos Funcionários Aposentados     
do Banco do Estado de São Paulo. 

 
     – Fones:11)  3291-4199  -  (Central de Atendimento) 
     _ Site:  www.afabesp.org.br 
     _ E-mail: afabesp@afabesp.org.br 
     _ Rua Direita, 32 -  3º  e  4º   andares  -  CEP 01002-000 
 
 
a) Remeter cópia simples da certidão de óbito. 
b)  Informar se a(o) pensionista deseja inscrever-se como associada(o) da Afabesp e 

da Colônia de Férias. 
 
 
c) Verificar se o falecido(a) tinha ações trabalhistas contra o Banco ou outras, em 

andamento   junto ao Departamento Jurídico – F.(11) 3291-4199. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

PROVIDÊNCIAS JUNTO A  AFABAN DE CURITIBA – Fone/fax:(41)3322-6761 
Site:www.afabancuritiba.org.br 
 e-mail: afaban.curitiba@terra.com.br 
 
Verificar junto a Afaban se o falecido(a) era associado em situação regular e informar 
se deseja continuar como associado(a) em substituição ao mesmo(a); 
Verificar se tem ações trabalhistas contra o Banco movidas através da Afaban junto a 
escritórios de advocacia locais.     
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨   
 
 

3. PROVIDÊNCIAS JUNTO À CABESP: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco 
do estado de São Paulo. 

 
     – Fones:  4004-2636 (Capital e Grande São Paulo)  
                      0800-7222636 (Interior e outros Estados). 
     _ Site:  www.cabesp.com.br 
     _ Rua  Boa  Vista, 293  -  CEP 01014-914 
 

../Sites/AfabanCuritiba/www.afabesp.org.br
../Sites/AfabanCuritiba/www.afabancuritiba.org.br
mailto:afaban.curitiba@terra.com.br
http://www.cabesp.com.br/
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     .  Remeter carta à Cabesp anexando xérox da certidão de óbito e o cartão cabesp do 
associado falecido. Essa providência deve ser tomada imediatamente após o 
recebimento da certidão de óbito. 
      . A seguir, a Cabesp enviará orientação sobre a documentação necessária para a 
(o) pensionista se tornar Dependente Contribuinte.  
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
      
 
 

4. PROVIDÊNCIAS JUNTO AO BANESPREV: Fundo Banespa de Seguridade Social. 
 
      – Fone: 3004-1001 -  (Central de Atendimento) 
       _ E mail: banesprev@santanderbanespa.com.br 
     _  Rua João Brícola, 24 – 11º  andar  -  CEP  01014-900 
 

a) Os beneficiários de aposentados falecidos devem informar-se junto ao 
BANESPREV quais os seus direitos e providências a serem tomadas, pois 
existem vários Planos de Benefícios, cada qual com seu regulamento próprio e 
direitos diferenciados no que se referem à suplementação de pensão e ao 
pecúlio por morte.  O plano de benefício do pessoal Pré-75 é o Plano V (meu 
caso). 

 
b) O valor da suplementação mensal somente será definido após a entrega da 

documentação fornecida pelo INSS – Carta de Concessão/Memória de Cálculo 
ao BANESPREV, na qual constará o nome do beneficiário e o valor da pensão 
que será paga pelo INSS. A documentação poderá ser entregue pessoalmente 
pelo beneficiário diretamente no BANESPREV ou remete-la via postal 
(modalidade AR-aviso de recebimento) ou ainda, via sedex. 
 
NOTA: Apresentar a documentação original e uma cópia simples, ou, se 
preferir, poderá apresentar cópia autenticada. 

             Lembramos que pecúlio por morte só será pago após a entrega da 
documentação completa. 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
 

 
5. PROVIDÊNCIAS JUNTO À ABESPREV: Associação de Defesa dos Direitos 

Previdenciários dos Banespianos.  
 
      – Fone: (11)3244-2540 e 0800-778-2222   
      _Site:  www.abesprev.com.br 
      _ E mail:  edson@abesprev.com.br  -  para assunto do Banesmútuo 
                       abesprev@abesprev.com.br  -  idem 
      _ Rua Líbero Badaró, 293-  31º  andar – conjunto 31A  -   CEP 01009-000 
 

mailto:banesprev@santanderbanespa.com.br
../Sites/AfabanCuritiba/www.abesprev.com.br
mailto:edson@abesprev.com.br
mailto:abesprev@abesprev.com.br
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a) Verificar se o falecido(a) participava do Fundo de Assistência Mútua – 
BANESMÚTUO (caixinha da morte), atualmente MUTUOPREV dos funcionários 
do Banespa e também da Apólice de Seguro de Vida em Grupo da qual a 
ABESPREV  é estipulante. Se participava, verificar relação dos documentos 
solicitados no anexo: 

b) Verificar se o falecido(a) tinha ação judicial em andamento pela Abesprev. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
  

6. PROVIDÊNCIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER / BANESPA  
 

A(o) beneficiário (pensionista) deve comparecer à Agência onde o falecido(a) mantinha 
Conta Corrente, portando a Certidão de Óbito e demais documentos pessoais. 
Procurar falar com o gerente solicitando orientação sobre: 
-  encerramento da conta conjunta ou individual do(a) falecido(a); 
-  abertura de conta corrente individual em nome da (o) pensionista; 
-  existência de aplicação financeira em nome do(a) falecido(a); 
-  existência de apólice de seguro em nome do (a) falecido(a); 
- existência de débitos automáticos. Caso positivo, quais as providências para 
transferi-los para a nova conta. 
 
NOTA: Se o(a) falecido(a) recebia o benefício do INSS ou a complementação do Banco 
através de outra Instituição Financeira, tomar idênticas providências  conforme  
mencionadas acima. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
7. PROVIDÊNCIAS JUNTO AO BANCO NOSSA CAIXA 

 
Se o(a) falecido(a) recebia complementação da Secretaria da Fazenda a(o) 
beneficiário (pensionista) deverá comparecer à Agência onde era efetuado o crédito 
mensal da complementação para tomar idênticas providências às que tomou junto 
ao Banco Santander-Banespa. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

8  - PROVIDÊNCIAS JUNTO  À  SECRETARIA DA FAZENDA: 
       
      Fone: (11) 3243-3838 - Divisão Seccional de Despesa – DSD 15 
      Av. Rangel Pestana, 300 -  Térreo - Guichês 20 e 21 

 
      Se o(a) falecido(a) recebia complementação da Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, há a necessidade da(o) beneficiário (pensionista) comparecer pessoalmente ao 
endereço acima para preencher os formulários próprios, munido dos seguintes 
documentos: 
-  cópia xérox do CIC e RG do falecido; 
-  cópia xérox do CIC e RG da (o) pensionista; 
-  cópia xérox de comprovante de residência; 
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-  cópia xérox de comprovante   da abertura de conta corrente individual no Banco 
Nossa Caixa em nome da(o) pensionista; 
-  cópia xérox da Carta de Concessão do INSS por ocasião do óbito; 
-  cópia xérox da certidão de casamento atualizada; 
-  cópia xérox da certidão de óbito.  
 
NOTA; Apresentar documento original e cópia xérox simples ou somente cópia  
autenticada.  
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
 
       PROVIDÊNCIAS JUNTO AO ESPORTE CLUBE BANESPA: 
 
     – Fones:(11) 5536-8269  - (11)  5536-8272  -(11)  5536-8294 -5536-8216 
     _ Site:  www.ecbanespa.com.br 
     _ Av. Santo Amaro, 5355 -  CEP 0470l-000 
 
a) Se o(a) falecido(a) pertencia ao quadro associativo: obter orientação junto ao 

Clube. 
 
b) Se o(a) falecido(a) mantinha Apólice Coletiva de Seguros de Vida da Real Seguros 

s.a. que tenha como estipulante o Esporte Clube Banespa – obter orientação para o 
recebimento do pecúlio. 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
 
10. Providências junto a AFUBESP: Associação dos Funcionários do Grupo Santander 
Banespa, Banesprev e Cabesp. 
 
      Fone: (11) 3292-1744 
      Site:  www.afubesp.com.br 
      Rua Direita, 32 -  2 º andar  -   CEP 01002-000 

 
Se o(a) falecido(a) era associado(a), providenciar: 
 

a) -  remessa de cópia simples da certidão de óbito; 
 
b) -  verificar se tinha ações trabalhistas em andamento junto ao departamento 

jurídico. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 
NOTA:  SEGUROS DE VIDA E FUNDOS MÚTUOS 
            Sendo facultativos, nem todos os banespianos participam dos Seguros e 
Fundos Mútuos.  Os familiares poderão verificar nos extratos de contas correntes e 
também nos holerites, do(a) falecido(a) a existência de débitos mensais para confirmar 
ou não a participação dos mesmos.  Atualmente (agosto/2007) temos em vigor o 

http://www.ecbanespa.com.br/
http://www.afubesp.com.br/
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seguro coletivo da Real Seguros s.a (estipulante: E.C.Banespa) e o “Mutuoprev”, junto 
a Abesprev. Havendo a existência de outros seguros de vida serão necessários, de 
maneira geral, os documentos abaixo.  De qualquer modo, consultar antes a 
seguradora.  As principais são: 
 
 
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 
Central de atendimento Inter Partner – 0800-165859 ou 11-4196-8183 
 
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 306 – Centro 
 
Ed. Montreal Executive Center 
Salas 161 e 167 
CEP: 80.010-130 
Telefone: (0xx41) 3883-1500 
Estipulante: Afaban Juiz de Fora-MG. 
 
REAL SEGUROS S/A  
Central de Atendimento:0800-707-5050 ou 
E.C.Banespa 11-5536-8200 55  
6-8200- 
 
SANTANDER BANESPA SEGUROS 
Superlinha Banespa -4004-3535 (pedir Central de Seguros) ou 
Agências do Santander Banespa 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

11. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

a)     CERTIDÃO DE ÓBITO  
 

- Conforme o local de falecimento, na cidade de São Paulo, a certidão de óbito 
deverá ser solicitada ao Cartório a cuja jurisdição o hospital ou residência onde 
ocorreu o óbito estiver subordinado, mesmo que o falecido resida em outra 
cidade. 

- A certidão é exigida para iniciar quase todos os procedimentos recomendados: 
regularização junto à Cabesp, ao INSS, ao Banesprev, recebimento de seguros 
de vida e de fundos mútuos. 

-  Para tanto, recomenda-se a obtenção de cópias autenticadas (quantas forem 
necessárias) e a guarda da certidão original para eventuais necessidades 
futuras. 

 
b)  OUTROS DOCUMENTOS 
 

Para os diversos procedimentos recomendados, são necessários, de modo 
geral, os seguintes documentos: 

- Xérox autenticada do “RG” e “CPF” do falecido; 
- Xérox autenticada do “RG” e “CPF” dos beneficiários; 
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- Xérox autenticada da certidão de casamento atualizada; 
- Xérox autenticada da certidão de sentença judicial, no caso de beneficiários 

divorciados ou separados legalmente; 
- Xérox da certidão de nascimento (quando os filhos forem os beneficiários). 
 

NOTA:  A certidão de casamento atualizada poderá ser solicitada diretamente junto ao 
Cartório de origem ou, na falta de outro meio, poderá ser obtida por intermédio das 
Agências do Correio ou ainda, por solicitação direta à SISTECART – empresa 
especializada – Rua José Bonifácio, 278 – 1º andar conj.102 – São Paulo  -  CEP 01003-
000    -  Fone  11-3242-8332 E mail sistecart@sistecart,  mediante o pagamento de uma 
taxa variável conforme a localidade.  Não esquecer de contatar o estipulante ou a 
seguradora para o cancelamento dos débitos mensais. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
 
12. OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

a) CARTÃO DE CRÉDITO 
Se o(a) falecido(a) era possuidor de cartão de crédito, os beneficiários deverão 
comunicar, a cada prestadora, o falecimento e informar-se sobre as providências a 
tomar. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 

b) PROCESSOS JUDICIAIS 
Verificar se o(a) falecido(a) tinha algum processo trabalhista em curso, junto a 
Escritórios de Advocacia, além da Afabesp, Afubesp e Abesprev e Afabans. 
Constatada a existência, acompanhar o andamento do processo até o final, 
lembrando-se que a “decisão judicial”, quase sempre, é demorada, podendo levar 
anos. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

c) INVENTÁRIO 
É de 30 (trinta) dias, após o óbito, o prazo para ingressar com a ação. (Vide anexo 3). 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
   d) COLABORAÇÃO ASSISTÊNCIAL 
Sugerimos verificar no extrato de conta corrente e no holerite do falecido se consta 
débito mensal relativo a contribuição a favor das Associações: APABEX e   ABAS.  
Fundadas e administradas por banespianos voluntários, precisam de nossa 
colaboração.  
 
APABEX-ASSOCIAÇÃO DE PAIS BANESPIANOS DE EXCEPCIONAIS 
 
FONE: 11 – 5081-9000 e 5081-9013 
Site:  WWW.entreamigos.com.br 
E.mail: apabex@apabex.org.br 

http://www.entreamigos.com.br/
mailto:apabex@apabex.org.br
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Praça Monteiro dos Santos, 43 
Vila Mariana – São Paulo-SP 
CEP   04117-090 
 
ABAS- ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FONE:  11 – 3249-7327 e 3249-7328 
Site:  WWW.abasnet.org.br 
Rua João Brícola, 24 – 33° andar 
Centro -  São Paulo-SP 
CEP  01062-900¨ 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

13. PECÚLIO POR MORTE 

CONDIÇÕES 

O benefício PECÚLIO POR MORTE será concedido ao beneficiário mediante 
requerimento que deverá comprovar o falecimento do participante através de atestado 
de óbito. O BANESPREV adotará como beneficiários os contemplados no benefício 
básico da Previdência Social. 
O valor do Pecúlio será dividido em partes iguais entre os beneficiários do Pecúlio por 
Morte concedido pelo INSS. O pagamento do PECÚLIO será feito em uma única 
parcela. (Veja abaixo como calcular o valor do benefício).  

  

COMO REQUERER O BENEFÍCIO 
Preencher, imprimir e assinar o documento que deverá ser baixado junto ao site do 
Banesprev  (www.banesprev.com.br/formularios.htm ) 

 

Requerimento de benefícios (abonar ou reconhecer firma da assinatura)  

Encaminhá-lo ao Banesprev, anexando cópias autenticadas: 
» da Carta de Concessão/Memória de Cálculo da Aposentadoria,  
 emitida pelo INSS;  
» da Certidão INSS - PIS/PASEP/FGTS; 
» da Certidão de Óbito. 

COMO CALCULAR O PECÚLIO 

O Pecúlio por Morte de participante na ativa será igual ao valor que lhe seria devido a 
título de complementação. 

O PECÚLIO POR MORTE é um benefício ao qual nos recadastramos recentemente, 
cujo valor é equivalente a 80% da complementação paga pelo Banco, limitado, no 
entanto, ao teto de R$ 3.882,36. 

O AUXÍLIO FUNERAL é exatamente o valor de um salário equivalente à última 
remuneração mensal, conforme Regulamento do Pessoal, que deve ser pago pelo RH 
do SANTANDER. 
 

http://www.abasnet.org.br/
http://www.banesprev.com.br/formularios.htm
javascript:abre('reqbenepre75',%20630,785);
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O BANESPREV informa que quando paga o PECÚLIO MORTE, já encaminha um 
comunicado para o banco, SETOR DE  
RECURSOS HUMANOS, a fim de que seja pago o AUXILIO FUNERAL. 
Se algum(a) pensionista não recebeu o crédito em conta do 
AUXÍLIO FUNERAL, que é pago pelo Banco, deve ligar para o RH e  
fazer a reclamação. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

IMPOSTO DE RENDA 

No caso do falecido(a) não ter feito a declaração de renda anual, a declaração de 
espólio poderá ser confiada a um profissional habilitado ou escritório contábil.  Assim, 
é preciso vasculhar os arquivos pessoais em busca de uma série de documentos, 
entre comprovantes de recebimentos, pagamentos e aplicações financeiras. Eis a 
relação dos principais documentos que deverão ser apresentados, se houverem: 

de rendimentos – INSS, Banco e Banesprev;  
Obs.: No caso do Banesprev os comprovantes de rendimentos (hollerith) poderão ser 
baixados através do site do Banesprev, uma vez que o mesmo deixará de emiti-los 
fisicamente a partir de fev/2015. 

 comprovante de despesas com educação (pode ser qualquer tipo de     
comprovante, como nota fiscal, recibo etc);  

 comprovante de despesas médicas (pode ser recibo, nota fiscal e até mesmo cheque 
nominal ao médico);  

 decisão judicial da pensão alimentícia;  
 qualquer tipo de comprovante de pagamento de previdência privada para quem paga 

pelo plano. 
 aluguéis 
 Pagamentos e doações 
 bens e direitos 
 ganhos de capital e aplicação financeira 
 extratos bancários 
 documentos de identificação pessoal 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

  

                  

                                                            ANEXO 1 
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                                                         ANEXO 2 
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         ANEXO 3 

 
Orientação fornecida em 2007 pela Assessoria Jurídica da AFABESP (11-3105-9914) 
e pelo Escritório de Advocacia Rozanski (11-3105-0946). 
 
INVENTÁRIO – ARROLAMENTO 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Inventário é a ação para partilhar e transmitir os bens da pessoa falecida para os 
herdeiros onde há menores, incapazes ou testamento. 
 
Arrolamento é o inventário simplificado quando os herdeiros são maiores e 
capazes. 
É de trinta dias a partir do óbito o prazo para ingressar com a ação.  
 
A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: 
I- aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, ou; 
II- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, ou; 
III- ao cônjuge, ou; 
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IV- aos colaterais 
 
Para que o cônjuge seja chamado a herdar, imprescindível que o casal, no 
momento do óbito, não esteja separado judicialmente e nem mesmo separado de 
fato há mais de dois anos. 
 
Além disso, para fins de concorrência sucessória do cônjuge, é necessário verificar 
o regime de bens vigentes no momento do falecimento, cumprindo informar que, 
com o atual Código Civil, é possível a alteração desse regime durante a vigência do 
casamento. 
 
Portanto, a lei instituiu o direito de concorrência do cônjuge com descendentes ou 
ascendentes, ao mesmo tempo indicando as exceções em que ela não acontecia, 
no caso a comunhão universal e a separação obrigatória, além, é claro, da 
comunhão parcial de bens em que o autor da herança não deixou bens particulares.  
 
Casamento com comunhão parcial de bens 
 
No caso de morte, o cônjuge sobrevivente fica com sua metade do patrimônio 
comum e a outra metade será repartida em partes iguais entre os filhos comuns. Se 
houver filho de casamento anterior, este recebe metade do que receberem os filhos 
comuns. Se o morto não tiver filhos, mas se seus pais ainda forem vivos, o cônjuge 
sobrevivente reparte a herança com eles. 
 
Na existência de bens particulares (adquiridos por herança ou doação ou antes do 
casamento), o cônjuge sobrevivente herda uma quota parte dos bens particulares 
do cônjuge falecido igual à quota parte dos filhos comuns, assegurando, todavia, 
na existência de prole maior de 3 filhos, a quarta parte da herança. 
 
Se a concorrência acontecer também com filhos somente do finado, o cônjuge 
herdará uma parte igual a que toca a cada um dos descendentes. 
Casamento com comunhão universal de bens 
 
Quando um dos cônjuges morre, o outro fica apenas com os seus 50% do 
patrimônio. O resto é dividido entre os filhos, ou, se não houver filhos, fica com os 
pais do morto. Só em caso de não haver herdeiros necessários (filhos e pais), o 
cônjuge herdará a parte do outro do patrimônio.  
 
Casamento com separação total de bens 
O cônjuge é herdeiro necessário. Por isso, quando um morre, o outro herda parte 
do patrimônio do cônjuge. As regras de divisão desse patrimônio são as mesmas 
da comunhão parcial de bens. Antes da vigência do novo Código Civil (2002), o 
cônjuge só era herdeiro do patrimônio do morto caso esse não deixasse nem filhos 
nem pais. 
 
Casamento com separação obrigatória de bens 
 
O cônjuge só herda o patrimônio do morto, caso este não deixe filhos nem pais. 
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Direito real de habitação 
 
Se a viúva ou o viúvo não tiver nenhum imóvel habitável além da casa onde o casal 
residia, os herdeiros são obrigados a deixar o sobrevivente continuar morando no 
local. 
 
União Estável 
 
No que se refere à união estável, reconhecida, na Constituição Federal, como 
entidade familiar, a exemplo do que ocorre como o casamento, a(o) companheira(o) 
participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 
vigência da união estável, nas seguintes condições;  
 
O cônjuge sobrevivente é meeiro (50%) dos bens adquiridos na constância da 
união, uma vez provado tal fato (união), e a outra metade será assim repartida: 
 
I- se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por 
lei for  
atribuída ao filho; 
 
II- se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do 
que couber a cada um daqueles; 
 
III- se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 
herança; 
 
IV- não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 
 
Para fins de direitos sucessórios dos companheiros, serão chamados os parentes 
até o quarto grau (primos, tios-avós, sobrinhos-netos), o que se constitui 
discriminação em relação ao cônjuge, que só concorre, na inexistência de 
descendentes, com os ascendentes. 
 
TESTAMENTO 
 
É um instrumento geralmente público, feito em Cartório, pelo qual uma pessoa 
deixa parte de seus bens, no máximo a metade, pra quem ela nomear. Falecendo o 
Testador, é necessário ingressar com a ação de registro e cumprimento do 
Testamento, a qual, uma vez homologada, vai fazer parte do 
Inventário/Arrolamento. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para o Inventário/Arrolamento, em xerox 
autenticada: 
 
Da pessoa falecida: RG. CPF, Certidão de Óbito e Certidão Negativa da Receita 
Federal (pode ser obtida pela internet); 
 
Da(o) viúva(o): RG, CPF, Certidão de Casamento; 
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Dos herdeiros: RG, CPF, Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento; 
 
Dos bens imóveis: Certidão de propriedade (matrícula), Escritura de Compra e 
Venda;  
 
Certidão Negativa de débitos do IPTU, obtida junto à Prefeitura Municipal do local 
do imóvel, carne IPTU do ano do óbito, onde conste o valor venal do imóvel; 
 
De outros bens: certificado de propriedade de carros, extratos bancários, contas de 
telefone etc.; 
 
Procurações: da(o) viúva(o); dos herdeiros(as) e esposas(os) (se casados). Caso 
haja herdeiros menores, as procurações devem ser por Instrumento Público (em 
Cartório), e; 
 
Certidão Cartório Notarial: sito na Rua Bela Cintra, n.º 746 – 11.º andar – São Paulo, 
com a informação da existência ou não do testamento.  
 
FORMAL DE PARTILHA 
 
Depois do término do Inventário/Arrolamento, o Formal de Partilha deverá ser 
levado para registro dos bens imóveis em nome dos herdeiros, com pagamento de 
custas conforme Tabela dos Cartórios de Registro de Imóveis de cada local onde 
situar o imóvel inventariado. 
 
DO ARROLAMENTO EM CARTÓRIO 
 
São admitidos Inventários/Arrolamentos em Cartório por acordo entre as partes 
maiores, capazes e quando não houver testamento, não dependendo de 
homologação judicial. 
Os documentos necessários para a lavratura da Escritura são os mesmos exigidos 
nas ações judiciais, citados acima. 
 
O pagamento dos tributos (imposto causa mortis) deverão anteceder a lavratura da 
escritura, que deverá ser levada nos Cartórios de Registros de Imóveis do local dos 
imóveis para a devida averbação. 
 
Há necessidade da presença do advogado, dispensando-se a procuração na 
lavratura das escrituras, vez que nelas constarão a assinatura do advogado 
constituído e sua OAB. 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
                                                   LEMBRETES: 
 

Todo começo de ano o INSS solicita atestado de vida para continuar pagando a 
aposentadoria.  Para fazer o atestado basta ir até o caixa do  Santander munido do 
cartão de saque da conta onde é creditada  a aposentadoria e a identidade.  O caixa 
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insere o cartão no leitor e pede para a pessoa digitar a senha.  Após isto,  a máquina 
emite um documento onde a pessoa deve assinar. Pronto. 
 
Sobre os cartões, observar que todos eles  tem uma validade.  Estando próximo do 
vencimento ou vencido dirigir-se a qualquer gerente do Santander para solicitar outro 
cartão. 

 
 
                               ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/JUNHO/16 
 
 
                                
                                 
                                


