
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - RDO'S 

CONCESSÃO/RENOVAÇÃO/RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO 

     ANEXO I 

GRAUS DE DEPENDÊNCIA 

   CÓDIGO DESCRIÇÃO CONCESSÃO RENOVAÇÃO RESTABELECIMENTO 

1 Cônjuge feminino Sim Sim Sim 

32 Cônjuge feminino com invalidez /deficiência Sim Sim Sim 

34 Cônjuge masculino Sim Sim Sim 

2 Cônjuge masculino com invalidez/deficiência Sim Sim Sim 

7 Companheiro(a) Sim Sim Sim 

28 Companheiro(a) com invalidez /deficiência Sim Sim Sim 

30 Ex-Cônjuge com pensão alimentícia Sim Sim Sim 

64 Ex-Companheiro(a) com pensão alimentícia Sim Sim Sim 

3 Filho(a)  Sim Sim Sim 

17 Enteado(a)  Sim Sim Sim 

14 Menor sob guarda  Sim Sim Sim 

15 Tutelado(a)  Sim Sim Sim 

5 Filho(a) solteiro(a) estudante Sim Sim Sim 

33 Enteado(a) solteiro(a) estudante Sim Sim Sim 

29 Menor sob guarda solteiro(a) estudante Sim Sim Sim 

51 Tutelado(a) solteiro(a) estudante Sim Sim Sim 

4 Filho(a) com invalidez/deficiência grave/deficiência intelectual 

ou mental Sim Sim Sim 

20 Enteado(a) com invalidez/deficiência grave/deficiência 

intelectual ou mental Sim Sim Sim 

18 Menor sob guarda com invalidez/deficiência grave/deficiência 

intelectual ou mental Sim Sim Sim 

16 Tutelado(a) com invalidez/deficiência grave/deficiência 

intelectual ou mental Sim Sim Sim 

24 Mãe Sim Sim Sim 

43 Pai Sim Sim Sim 

25 Irmão(ã) Sim Sim Sim 



26 Irmão(ã) solteiro(a) estudante Sim Sim Sim 

27 Irmão(ã) com invalidez/deficiência grave/deficiência intelectual 

ou mental Sim Sim Sim 

65 Grau sem previsão legal Sim Não Não 

22 Filha solteira (Art. 73 Lei n° 7672/82) Não Sim Sim 

9 Designado(a) Não Sim Sim 

35 Designado(a) menor Não Sim Sim 

41 Designado(a) anterior a Lei n° 5255/66 Não Sim Sim 

10 Designado(a) com invalidez Não Sim Sim 

53 Cônjuge masculino - Determinação Judicial Não Sim Sim 

54 Ex-Companheiro(a)/Convivente - Determinação Judicial Não Sim Sim 

55 Ex-Companheiro(a)/Convivente com pensão alimentícia - 

Determinação Judicial Não Sim Sim 

56 Ex-Tutelado(a) estudante  - Determinação Judicial Não Sim Sim 

57 Ex-Menor sob guarda estudante - Determinação Judicial Não Sim Sim 

58 Ascendente pai/mãe - Determinação Judicial Não Sim Sim 

59 Filho(a) com invalidez - Determinação Judicial Não Sim Sim 

60 Enteado(a) com invalidez - Determinação Judicial Não Sim Sim 

61 Ex-Tutelado(a) com invalidez - Determinação Judicial Não Sim Sim 

62 Ex-Menor sob guarda com invalidez - Determinação Judicial Não Sim Sim 

63 Neto com invalidez - Determinação Judicial Não Sim Sim 

  

   ANEXO II 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

  EX-SEGURADO(A) 

1.1 Certidão de óbito do ex-segurado 

1.2 

Cópia do ato de aposentadoria do(a) ex-segurado(a) quando se tratar de aposentadorias concedidas no período de 5/10/1988 até 

31/12/2005. Para os demais períodos poderá ser substituída pela cópia da publicação do ato no DOE – Diário Oficial do Estado. Caso 

falecido em atividade, documento que contenha a qualificação profissional e a última lotação no órgão de origem 

 

REQUERENTE 

1.11 Documento de identidade (RG) do requerente 

1.12 CPF do requerente 

1.13 
Certidão de nascimento do requerente se menor de 16 anos ou certidão atualizada do estado civil do requerente se maior de 16 



anos (expedida há menos de 30 dias da data do requerimento) 

1.14 
Comprovante de endereço do requerente (conta de água, energia, telefone, condomínio pessoal ou declaração de residência do 

titular da conta acompanhada da cópia do RG) ou outro documento oficial comprobatório, com validade de até 60 dias 

1.15 
Comprovante de conta corrente individual em nome do requerente (extrato, cartão bancário ou termo de abertura de conta 

corrente)  

     

ANEXO III 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

  EX-SEGURADO(A) 

2.1 Certidão "se vivo fosse" do ex-ferroviário expedida pela RFFSA 

2.2 Certidão atualizada do estado civil do ex-segurado (expedida a partir da data do óbito e há menos de 30 dias da data do requerimento) 

2.3 Declaração inequívoca de dependência econômica do enteado(a) 

2.4 Documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão 

2.5 
Certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de 

cumprimento da pena, sendo tal documento renovado semestralmente 

2.6 Sentença condenatória definitiva 

  REQUERENTE 

2.11 Carta de concessão e a memória de cálculo do benefício emitidas pelo INSS 

2.12 
Comprovante de matrícula do curso de ensino médio ou superior carimbado e assinado, constando: nome do aluno, curso, carga 

horária, período letivo e CNPJ do estabelecimento de ensino 

2.13 Atestado médico atualizado constando CID referente à moléstia (expedido há menos de 30 dias da data do requerimento) 

2.14 Termo de Guarda e Responsabilidade em vigor na data do óbito ou que vigorou até os 18 anos do requerente 

2.15 Termo de Tutela em vigor na data do óbito ou que vigorou até os 18 anos do requerente 

2.16 Certidão de nascimento dos filhos em comum, se houver 

2.17 

Certidão de inteiro teor, Certidão judicial, Certidão narratória da ação judicial de separação judicial, de divórcio ou de dissolução de 

união estável ou termo de acordo homologado judicialmente ou escritura pública constando o acordo de alimentos (expedida a partir 

da data do óbito do ex-segurado) 

2.18 Comprovante de efetivo recebimento da pensão alimentícia na data do óbito 

2.19 
Certidão de casamento atualizada do requerente com averbação da separação judicial, extrajudicial ou divórcio (expedida há menos de 

30 dias da data do requerimento)  

  PENSIONISTA (renovação) OU EX-PENSIONISTA (restabelecimento) 

2.21 Comprovante de efetivo recebimento da pensão alimentícia 

2.22 Histórico escolar do último semestre com aproveitamento letivo 

2.23 Cópia da sentença transitada em julgado ou Certidão pendente de sentença 



     

 ANEXO IV 

OBSERVAÇÕES 

3.1 Certidões: Originais atualizadas ou cópias autenticadas em tabelionato (expedidas há menos de 30 dias da data do requerimento) 

3.2 

Documentos: originais ou cópias autenticadas em tabelionato ou originais com cópias para autenticação pelo servidor do IPE Prev, 

legíveis e sem rasuras, que permitam a identificação. Em caso de documentos em língua estrangeira,  deve ser apresentada a tradução 

juramentada 

3.3 O Atestado de vida terá validade de 30 dias para residentes no Brasil e 90 dias para residentes fora do país 

3.4 
O pedido deverá ser formalizado na sede do IPE Prev, na Central de Atendimento, Térreo - Ala Norte ou nas agências e escritórios de 

atendimento. As localidades das agências e escritórios do IPE Prev, podem ser consultadas em www.ipe.rs.gov.br 

3.5 
Legislação: Lei Complementar nº 15.142/2018, Lei Complementar nº 10.990/1997 e suas alterações e Emenda Constitucional nº 

41/2003 

3.6 
Obrigatório apresentar os últimos 2 contracheques quando se tratar de servidores das seguintes entidades: DEPRC/SPH, SUPRG E 

RFFSA 

     
 ANEXO V 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

4.1 

Se constar na certidão de nascimento o nome dos pais, acrescentar os seguintes documentos: Certidão de óbito do(a) genitor(a) 

falecido(a) ou Certidão de destituição do poder familiar ou declaração judicial de ausência do(a) genitor(a), comprovação de pensão 

alimentícia ou declaração de sua inexistência 

4.2 Para comprovação de dependência econômica o Requerente não poderá receber, a qualquer título, valor igual ou superior a dois 

salários mínimos nacionais 

4.3 Para comprovação de união estável não serão aceitas provas testemunhais ou fotografias 

4.4  Pensionistas residentes fora do RS: Atestado de vida do (ex)pensionista com assinatura do médico reconhecida em cartório ou 

declaração de vida realizada em cartório, acompanhado de requerimento com pedido de renovação ou restabelecimento devidamente 

assinado. Pensionistas residentes fora do país poderão realizar comprovação de vida em Consulado brasileiro 

4.5 Representação pelo poder familiar (pais), apresentação de RG e CPF do representante 

4.6 O pedido deve conter o correto grau de dependência com o ex-segurado, havendo reenquadramento outros documentos poderão ser 

exigidos 

4.7 Ocorrendo a averbação da interdição na Certidão de estado civil do requerente, dispensa-se a apresentação do Termo de Curatela 

4.8 A classificação "Morte em Serviço" será definida pela autoridade administrativa competente 

4.9 A classificação "Acidente de Qualquer Natureza" e "Doença Profissional ou do Trabalho" serão definidas pela autoridade administrativa 

competente 

4.10 Quando o perito-médico do IPE Prev solicitar será exigido do requerente o Termo de Curatela  

4.11 Os pais somente se habilitam se não houver habilitação de dependentes preferenciais. O(a) irmão(ã) somente se habilita se não houver 

habilitação de dependentes preferenciais nem dos pais. 

     



ANEXO VI 

ÓRGÃO 

5.1 GERAL 

5.2 DEPRC/SPH, SUPRG 

5.3 RFFSA 

     
 ANEXO VII 

DOCUMENTOS DE PROVAS DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

6.1 
Certidão de benefício com discriminação dos valores brutos e CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) contendo todos os NIT's 

(Número de Inscrição do Trabalhador) em nome do requerente junto ao INSS 

6.2 
Carteira de Trabalho com cópia integral constando a identificação e todos os vínculos empregatícios ou declaração de sua inexistência 

com firma reconhecida em tabelionato 

6.3 Declaração do imposto de renda pessoa física - IRPF ou declaração de Isenção com firma reconhecida em tabelionato 

6.4 Contratos de Trabalho ou declaração de sua inexistência com firma reconhecida em tabelionato 

6.5 
Comprovantes de Rendimentos (contracheque, pró-Labore, DECORE e outros), na ocasião da data do óbito ou declaração de sua 

inexistência com firma reconhecida em tabelionato 

     

 

ANEXO VIII 

DOCUMENTOS DE PROVA DA CONVIVÊNCIA - NO MÍNIMO (03) TRÊS 

7.1 
Domicílio comum (prova de mesmo domicílio por, no mínimo 2 anos, como p.ex.:conta de água, energia, telefone, condomínio ou 

outro documento que comprove a relação de convivência) 

7.2 Conta bancária conjunta (cartões de crédito com adicionais/dependentes) 

7.3 Outorga de procuração ou prestação de garantia real ou fidejussória 

7.4 Encargos domésticos (que evidenciem a existência da união estável) 

7.5 Inscrição em associação de qualquer natureza, na qualidade de dependente do segurado 

7.6 Declaração como dependente, para os efeitos do imposto de renda pessoa física - IRPF 

7.7 

Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar (p.ex.: declaração de união estável realizada em tabelionato há 

mais de 2 anos da data do óbito do ex-segurado, declaração judicial de reconhecimento de união estável, apólice de seguro, certidão 

de casamento religioso, auxílio-funeral, comprovantes de pagamento das despesas do funeral) 

     
 

     ANEXO IX 

DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL - OBRIGATÓRIOS PARA MENORES DE 18 ANOS DE IDADE, INTERDITADOS OU PESSOAS INCAPAZES 

DE DEMONSTRAR A VONTADE 



8.1 
Procuração por instrumento público ou particular, conforme Portaria IPE n° 008/2011 ou termo judicial de representação (Tutela, 

Guarda e Responsabilidade ou Curatela) 

8.2 Documento de Identidade (RG) do representante 

8.3 CPF do representante 

8.4 
Comprovante de endereço em nome do representante (conta de água, energia, telefone, condomínio pessoal ou declaração de 

residência do titular da conta acompanhada da cópia do RG) ou outro documento oficial comprobatório, com validade de até 60 dias 

8.5 

Prova de vida do requerente: 1) Atestado de vida original do requerente com firma reconhecida do médico em tabelionato; 2) 

Declaração de vida realizada em tabelionato pelo requerente; 3) Documento de identidade oficial expedido há menos de 30 dias do 

requerimento do benefício; 4) A captura da impressão digital do requerente com a indicação do atendente do IPE Prev dispensa 

apresentação do atestado de vida; 5) Outro documento comprobatório que configure prova de vida  

8.6 
O Representante Legal - pai, mãe, curador(a), tutor(a), guardião(ã) pode outorgar procuração e, nesse caso, além de sua documentação 

deverão ser apresentados os documentos do seu procurador(a) 

 


