
 

 

 
 

 

IPC - DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE PENSAO POR MOTIVO DE FALECIMENTO 

Documentos do Segurado:                                                                         

 Cópia simples e original do CPF 

 Cópia simples e original da Carteira de Identidade 

 Cópia simples e original da Certidão de Óbito 

 Carteira de trabalho (parte da foto e verso, PIS/PASEP) caso tenha trabalhado com carteira assinada 

antes de ser estatutário. 

Documentos do Dependente: 

 Cópia simples e original da Certidão de Casamento/ Nascimento ou União Estável 

 Cópia do contracheque ou comprovante de renda (atualizado/ do mês), caso trabalhe 

 Comprovante de residência (atualizado) 

 Comprovante de dados Bancários: agência/nº da conta (ex: cartão bancário) 

 CPF /RG /Título de Eleitor 

 Carteira de trabalho (parte da foto e verso, PIS/PASEP) caso tenha trabalhado com carteira assinada.  

 

 
OBS: Além destes documentos do dependente será necessário comprovar dependência fincanceira através de: 

Ex: prova do mesmo domicílio, seguro de vida, conta conjunta, declaração de imposto de renda, etc em nome do dependente. 

 

Telefone: 3396-7038 – 8 às 15h      
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