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A ANABB publica esta edição 
atualizada do Manual de Orientação 
Familiar. Mesmo sendo um assunto 
delicado, precisamos pensar como 
nossa família vai ficar depois de nossa 
morte. Afinal, todos passaremos por 
esse momento. 

A quarta edição deste guia foi 
elaborada de forma direta e simples. 
São informações úteis aos familiares 
do funcionário ou do aposentado do 
Banco do Brasil para que saibam como 
proceder em caso de falecimento de 
seu ente querido.

Vale lembrar que muitas dessas 
informações são úteis inclusive para o 
familiar receber recursos financeiros 
que auxiliarão nas despesas de 
sepultamento, entre outras.

Um grande abraço!

Sergio Riede
Presidente da ANABB





7

SUMÁRIO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ANABB)
Seguro Decesso Automático------------------------------------------------------------------------------------------------11
Seguro Decesso Complementar------------------------------------------------------------------------------------------11
Seguro Decesso Complementar Master-----------------------------------------------------------------------------12
Ações judiciais----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Cooperativa Habitacional ANABB (COOP-ANABB)--------------------------------------------------------------14
ANABBPrev – Fundo de pensão multipatrocinado--------------------------------------------------------------14
Filiação de pensionistas------------------------------------------------------------------------------------------------------15

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
Auxílio-funeral-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
Pensão----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 
Caixa de Pecúlios da Previ (Capec)-------------------------------------------------------------------------------------32
Empréstimos simples e financiamentos imobiliários--------------------------------------------------------35

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 
Pensão----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 

BANCO DO BRASIL (BB)
Providência inicial-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
Conta-corrente----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
Seguro de vida----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51
Proventos e vantagens---------------------------------------------------------------------------------------------------------52
Capitalização------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52 
Aplicações---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
Cartões de crédito----------------------------------------------------------------------------------------------------------------54
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)---------------------------------------------------------------54
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)--------------------------------55
Auxílio-falecimento---------------------------------------------------------------------------------------------------------------55

ASSOCIAÇÕES 
Associações dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (AFABBs)-----------------------59 
Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB)----------------------------------60 
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)-----------------------------------------------------------------------63 
Cooperforte--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63
Bancorbrás---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64

OUTROS 
Testamento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69
Inventário-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 
Imposto de Renda de Espólio----------------------------------------------------------------------------------------------71 
Seguros---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 
Suspensão dos débitos em conta e descontos em folha--------------------------------------------------72 

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Diversas entidades---------------------------------------------------------------------------------------------------------------77



8 



9



10 



11

SEGUROS ANABB

Em todas as apólices de seguros da ANABB, o 
comunicado de óbito deve ser feito imediatamente após 
o ocorrido. Os dependentes devem verificar junto à ANABB 
se o associado fez a opção em receber o valor do seguro 
ou o serviço de Assistência Funeral.

Seguro Decesso Automático

Oferecido aos associados e extensivo ao cônjuge e 
aos filhos*. O valor do seguro é de R$ 3.500,00, no caso 
de óbito. Ao comunicar o óbito, os dependentes devem 
averiguar também se o associado possuía os Seguros 
Decesso Complementar ou Decesso Complementar 
Master. 

Contato 
Seguros ANABB:  0800 727 9669
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h)

seguros@anabb.org.br

Seguro ANABB Complementar 

Seguro adicional para associados com até 55 anos de 
idade. Possui coberturas iguais para cônjuge, sem prazo de 
carência. No caso de falecimento de filhos*, a indenização 
é igual a 100% do valor da cobertura básica do titular. Em 
caso de acidente, possui indenização por invalidez. 
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Contato 
Seguros ANABB:  0800 727 9669
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h)

seguros@anabb.org.br

*Até 18 anos; entre 18 e 21 anos, desde que sejam dependentes do segurado 
principal para fins legais; até 24 anos, se solteiros, universitários ou cursando 
escola técnica; qualquer idade, se for considerado incapaz (física ou mentalmente) 
para o trabalho.

Seguro ANABB Complementar Master 

Orientado para associados que têm entre 56 e 80 anos, 
garante que adicione à indenização valores que vão de R$ 
5 mil a R$ 100 mil. 

 
Contato 

Seguros ANABB:  0800 727 9669
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h)

seguros@anabb.org.br

Assistência Funeral

 A seguradora assume as providências do funeral, 
desde a liberação do corpo até o efetivo sepultamento.

Contato
0800 775 3280 
(atendimento 24 horas, todos os dias da semana). 
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Assistência Psicológica

Garante a realização de até quatro atendimentos 
psicológicos, para os dependentes do sócio. 

Contato
0800 771 3265 
(atendimento 24 horas, todos os dias da semana). 

AÇÕES JUDICIAIS

O associado também pode ter processos tramitando na 
Justiça por intermédio da ANABB. Em caso de falecimento, 
os dependentes podem procurar a Associação e fazer a 
filiação do pensionista e/ou sócio parente para manter 
o vínculo com a Associação e acompanhar o trâmite do 
processo até sua finalização.

Contato
0800 727 9669
anabbresponde@anabb.org.br
www.anabb.org.br
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COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB (COOP-ANABB)

Caso o associado faça parte da COOP-ANABB, com algum 
imóvel em construção, o pensionista ou dependente deve 
procurar a cooperativa para se informar das providências 
necessárias.

Contato
(61) 3255 9600
www.coopanabb.com.br

ANABBPrev – FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO

O ANABBPrev é um fundo de pensão multipatrocinado 
instituído pela ANABB e oferecido a associados e seus 
familiares. A adesão ao plano é facultativa. Os beneficiários 
designados pelo participante no momento da adesão ao 
plano de previdência devem entrar em contato com a 
ANABBPrev para solicitar o requerimento de benefício, se 
for o caso.

Contato
(61) 3317 2600 
0800 727 2611
www.anabbprev.org.br
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FILIAÇÃO DE PENSIONISTAS

Os pensionistas da Previ podem se filiar à ANABB após 
o falecimento do associado e continuar aproveitando todos 
os benefícios que a entidade proporciona. O associado da 
ANABB tem acesso a benefícios que vão desde a ampla 
assessoria jurídica ao oferecimento de produtos e serviços. 
Além disso, o associado tem descontos e facilidades em 
empresas parceiras, por meio do programa de convênios. 
Outra vantagem importante é o OdontoANABB, que dá 
acesso a um dos melhores planos odontológicos sem 
nenhum custo adicional. Entre em contato com a ANABB 
e faça sua filiação!

Contato
0800 727 9669
anabbresponde@anabb.org.br
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AUXÍLIO-FUNERAL

Plano de associados

O auxílio-funeral da Cassi estabelece ressarcimento de 
despesas limitado ao teto máximo. Para obter o benefício, 
o associado deve preencher o formulário de reembolso 
(disponível em www.cassi.com.br) e enviá-lo, com a 
documentação necessária, para a Central de Análise e 
Pagamento de Contas Médicas (Cepag) no endereço:

SGAS 613, Conjunto E, Bloco A, L2 
Asa Sul – Brasília (DF) – CEP: 70200-903 

É possível entregar pessoalmente a documentação e o 
formulário de reembolso em uma Unidade Cassi, mas o 
material será enviado, por malote, à Cepag. Com isso, o 
tempo para recebimento dos documentos pode ser maior 
do que o do envio pelo correio. 

Onde encontrar o formulário de reembolso

O documento está disponível no site www.cassi.com.br, 
na página “Associados”. É preciso informar e-mail e senha 
de acesso para habilitar o menu “Serviços” e, nele, clicar 
no link “Solicitação de Reembolso”. Caso não tenha dados 
de acesso, o participante deve clicar em “Obter Senha de 
Acesso”, na página “Associados”, e registrar uma senha. O 
formulário também pode ser obtido nas Unidades Cassi. Os 
telefones e os endereços estão disponíveis na página da 
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Caixa de Assistência na internet, no link “Localize a Cassi”.

Documentação necessária

Além do formulário de reembolso, o associado deve 
encaminhar cópia da Certidão de Óbito e nota fiscal do 
pagamento, contendo: data de emissão, nome e CNPJ de 
quem prestou o serviço, nome do falecido, nome de quem 
pagou as despesas, discriminação dos itens cobrados e 
valor pago para cada um.

Se as despesas forem pagas com recursos do 
participante falecido, o valor do reembolso será creditado 
na conta-corrente dele, se estiver ativa, ou na do 
inventariante designado. Para crédito ao inventariante é,  
necessário apresentar o documento de designação, além 
da Certidão de Óbito.

Contudo, se as despesas forem pagas por terceiros, 
será necessário preencher no verso do formulário “conta 
de terceiro”, informando adequadamente o CPF, o nome 
completo e os dados bancários.

Serviços cobertos

• Câmara ardente – capela para velório;
• Câmara frigorífica;
• Cremação;
• Embalsamamento;
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• Formalização;
• Sepultura provisória – campa, carneiro, catacumba, 

cova, jazigo, sepulcro, tumba, túmulo e gaveta indi-
vidual;

• Taxa de sepultamento – incluídos os serviços de 
abertura e fechamento da sepultura;

• Traslado do corpo;
• Urna mortuária; e
• Vestuário de ordem sanitária.

O auxílio-funeral da Cassi não cobre despesas com flo-
res, anúncios fúnebres e cartórios.

Valor do reembolso

O valor previsto na TGA para auxílio-funeral está limita-
do ao teto máximo de R$ 830,00, válido para todo o país.

Informações gerais

A Cassi não possui convênio com funerárias. O 
responsável – familiar ou terceiro – deve contratar o serviço 
de uma empresa e, posteriormente, pedir o ressarcimento 
à Caixa de Assistência. O crédito do reembolso é efetuado 
para a pessoa que arcou com as despesas do funeral.

Para mais informações, o participante pode ligar para 
a Central Cassi (0800 729 0080) ou procurar a Unidade 
Cassi mais próxima.
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PENSÃO

Os beneficiários devem dirigir-se a qualquer agência do 
Banco do Brasil – de preferência àquela onde trabalhava 
o funcionário falecido ou onde ele recebia seu benefício. 
Na agência, o beneficiário terá de abrir conta-corrente, 
preencher os requerimentos da Previ e do INSS e entregar 
a documentação necessária. Os formulários estão 
disponíveis no site www.previ.com.br.

Para o benefício retroagir à data do óbito, deverão 
ser observados os seguintes prazos para entrega dos 
requerimentos:

• INSS: até 30 (trinta) dias, a partir da data do óbito; e

• Previ: até 90 (noventa) dias, a partir da data do óbito.

Após esses prazos, o pagamento será feito a partir da 
data do requerimento.

A Pensão por Morte consistirá em uma mensalidade 
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da Renda Mensal 
ou do Complemento de Aposentadoria que o participante 
recebia, a título de cota familiar, acrescida de tantas 
parcelas adicionais de 10% (dez por cento) – cotas 
individuais – daquela renda quantos forem os beneficiários 
habilitados, limitada a 100% (cem por cento) da Renda 
Mensal ou do Complemento de Aposentadoria.
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Veja como é feito o cálculo

• 60%, se um beneficiário;

• 70%, se dois beneficiários, cada qual com 35%;

• 80%, se três beneficiários, cada qual com 26,66%;

• 90%, se quatro beneficiários, cada qual com  
22,5%; e

• 100%, se cinco ou mais beneficiários, rateados pelo 
número de pensionistas.

Documentação necessária 

• Do ex-participante (falecido):

 » cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) – caso funcionário da ativa;

 » cópia da identidade e do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF); e

 » duas cópias da Certidão de Óbito.

• Da esposa, do marido e/ou dos filhos menores de 
24 anos:

 » formulários de requerimento de pensão à Previ 
e ao INSS. Os formulários estão disponíveis no 
site da Previ e também podem ser solicitados 
em qualquer agência do Banco do Brasil –
fale preferencialmente com a agência onde 
trabalhava o funcionário falecido ou onde o 
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aposentado recebia seu benefício. Caso já 
tenha conta-corrente no BB, o beneficiário pode 
procurar sua agência de relacionamento;

 » duas cópias da identidade e do CPF;

 » duas cópias da Certidão de Casamento 
atualizada;

 » duas cópias da Certidão de Nascimento - em 
caso de filhos; e

 » abertura de conta-corrente no Banco do Brasil.

A documentação a ser enviada para o INSS deve ser 
autenticada, enquanto aquela enviada para a Previ pode 
ser cópia simples.

• Da companheira ou do companheiro:

 » formulários de requerimento de pensão à Previ e 
ao INSS, que podem ser impressos por meio do 
site da Previ ou solicitados na agência do Banco 
do Brasil de relacionamento do beneficiário;

 » duas cópias da identidade e do CPF;

 » duas cópias da Certidão de Casamento 
atualizada – em caso de viúvo ou separado de 
outro relacionamento; e

 » abertura de conta-corrente no Banco do Brasil.

 É necessária a comprovação de união estável. A Previ 
necessita aguardar a concessão do benefício do INSS para 
depois incluir a(o) companheira(o) no rol dos beneficiários 
da Caixa de Previdência.
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• Do ex-cônjuge ou ex-companheira(o):

 » formulários de requerimento de pensão à Previ e 
ao INSS, que podem ser impressos por meio do 
site da Previ ou solicitados na agência do Banco 
do Brasil de relacionamento do beneficiário;

 » duas cópias da identidade e do CPF;

 » duas cópias da Certidão de Casamento 
atualizada;

 » duas cópias da Certidão de Inteiro Teor 
atualizada em que constem os beneficiários da 
Pensão Alimentícia (PA);

 » comprovação de recebimento de PA; e

 » abertura de conta-corrente no Banco do Brasil.

• Dos enteados, menores sob guarda e irmãos 
menores de 24 anos, pai, mãe e enteados, menores 
sob guarda, filhos e irmãos maiores de 24 anos, se 
inválidos:

 » formulários de requerimento de pensão à Previ e 
ao INSS, que podem ser impressos por meio do 
site da Previ ou solicitados na agência do Banco 
do Brasil de relacionamento do beneficiário;

 » duas cópias da identidade e do CPF;

 » duas cópias da Certidão de Nascimento; e

 » abertura de conta-corrente no Banco do Brasil.

É necessária a comprovação de dependência econômica 
– consulte a documentação relacionada.
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• Relação de documentos que comprovam união 
estável e/ou dependência econômica:

 » Certidão de Nascimento de filho(s) havidos em 
comum;

 » Certidão de Casamento religioso;

 » declaração da Receita Federal com os 
dependentes relacionados nos últimos 5 (cinco) 
anos, ou cópia da Declaração de Imposto de 
Renda do ex-participante com carimbo de 
recebimento pela Receita Federal;

 » disposição testamentária firmada pelo ex-
participante;

 » anotação na CTPS do ex-participante em que 
conste a designação de dependente;

 » declaração especial feita pelo ex-participante 
perante tabelião;

 » comprovação de domicílio comum na época do 
óbito; 

 » correspondências diversas em nome do requerente 
e do ex-participante; contas de luz, gás, telefone; 
notas fiscais, carnês, declaração de terceiros, com 
firma reconhecida, de que havia domicílio comum;

 » caso não tenha domicílio comum, comprovação 
de encargos domésticos evidentes e existência 
de sociedade ou comunhão nos atos da vida 
civil – comprovantes de despesas alimentícias, 
escolares, outras diversas; notas fiscais e 
carnês em nome do ex-participante, referentes 
a serviços prestados ao requerente; cartão de 
crédito conjunto; contratos assinados pelo ex-
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participante em conjunto com o requerente; 
remessa de numerário;

 » procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

 » comprovação de conta bancária conjunta;

 » registro em associação de qualquer natureza, 
em que conste o interessado como dependente 
do ex-participante;

 » apólice de seguro em que conste o requerente 
como beneficiário – Capec ou outras;

 » inscrição em instituição de assistência médica, 
na qual conste o ex-participante como titular e o 
requerente como dependente – Cassi ou outro 
plano de saúde;

 » comprovantes de despesas médicas e/ou 
odontológicas assumidas pelo ex-participante 
em favor do requerente – pedidos de auxílio à 
Cassi, PAs ou outros;

 » escritura referente a imóvel adquirido em 
comum, enquanto companheiro(a);

 » Carta Concessória do INSS, caso o benefício já 
tenha sido deferido pelo instituto;

 » Certidão de Curatela em nome do novo 
representante legal;

 » Certidão de Curatela em nome do ex-participante;

 » fontes de renda do requerente;

 » perícia do INSS com reconhecimento de invalidez 
e incapacidade permanentes;
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 » comprovante de rendimentos e Declaração de 
Imposto de Renda dos genitores dos menores 
sob guarda carimbada pela Receita Federal;

 » prova de recebimento de Pensão Alimentícia, 
em caso de menores sob guarda – petição de 
inteiro teor de Pensão Alimentícia atribuída a 
um dos genitores do requerente, em favor deste, 
acompanhada da sentença homologatória;

 » fontes de renda dos genitores dos menores sob 
guarda;

 » Certidão de Guarda atualizada em nome do ex-
participante;

 » Certidão de Guarda em nome do novo  
guardião; e

 » qualquer documento que achar importante para 
comprovação da união estável.

Atenção

• Os pedidos deverão ser formulados em modelo próprio, 
disponível na Previ ou nas agências do BB. Para futuras 
atualizações e informações, entre em contato com a 
Previ. 

• Apresentar duas cópias - uma para a Previ e outra para 
o INSS - do maior número possível de documentos para 
a análise do processo.

• Ao encaminhar os documentos existentes, anexar carta 
dirigida à Gerência de Benefícios (Geben) da Previ, 
com firma reconhecida. Na carta, declarar não possuir 
outros documentos para inclusão no processo.
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Contato

0800 0310505 ou 0800 729 0505 
(Central de Atendimento, de 8h a 18h)

Para agilizar o atendimento, utilize o formulário “Fale 
Conosco”, disponível em www.previ.com.br.

Os formulários e os documentos também podem ser 
entregues no atendimento presencial da Previ, no Rio de 
Janeiro, que funciona de 10h a 16h:

Praia de Botafogo, 501 – 3º andar 

Rio de Janeiro (RJ) – CEP: 22250-040    

CAIXA DE PECÚLIOS DA PREVI (CAPEC) 

A Capec assegura o pagamento de pecúlio (espécie 
de seguro feito pelo titular), de acordo com o plano que o 
participante possuir na época do fato gerador.

Quem pode requerer

• Pecúlio por Morte: os beneficiários inscritos na 
proposta de pecúlio.

• Pecúlio por Invalidez: o próprio participante. A 
concessão é automática no momento da implantação 



33

do complemento de aposentadoria por invalidez na 
Previ.  

• Pecúlio Especial: os beneficiários indicados pelo 
participante.

• Pecúlio Mantença: os beneficiários designados pela 
mantenedora.

Documentos necessários

• Requerimento preenchido, assinado e com assinatura 
reconhecida em cartório ou abonada em agência 
do Banco do Brasil. Nesse caso, deve constar a 
identificação do abonador e o carimbo da agência.

• Cópias autenticadas de:

 » documento de identidade e CPF do beneficiário;

 » documento de identidade e CPF do 
representante legal, quando a assinatura 
deste for exigida;

 » em caso de morte, Certidão de Óbito; e

 » em caso de aposentadoria por invalidez, Carta 
Concessória, fornecida pelo INSS.

Situações particulares

Além da documentação descrita, será necessário para:

• Beneficiário menor de idade:

 » até 16 anos incompletos: alvará judicial –
documento original –, com indicação expressa 
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e específica para, perante a Previ e o Banco 
do Brasil, receber o valor do pecúlio acrescido 
de correção monetária e com especificação da 
forma de pagamento;  e

 » de 16 a 18 anos incompletos: requerimento 
assinado pelo beneficiário em conjunto com 
seu representante legal e ambas as assinaturas 
devem ser abonadas pelo Banco do Brasil ou 
reconhecidas em cartório;

• Beneficiário tutelado/curatelado: cópia autenticada 
de certidão atualizada do Termo de Tutela ou 
Curatela, emitida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias.

• Representação por procurador: cópia autenticada 
da procuração outorgada por instrumento público 
com fins expressos e específicos para representar 
o beneficiário perante a Previ e o Banco do Brasil, 
com poderes para receber o valor do pecúlio com as 
devidas correções, assinar e dar quitação, emitida no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias ou acompanhada 
de Certidão de Vigência, também no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, e do documento de identidade.

• Beneficiários genericamente indicados – filhos 
do casal, herdeiros etc. Declaração de Herdeiros 
original extraída dos autos do inventário, contendo o 
grau de parentesco dos herdeiros.

• Nome do beneficiário divergente por alteração 
de estado civil: cópia autenticada da Certidão de 
Casamento.

Observações
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• Tutor: protetor, defensor.

• Curador: pessoa que tem, por incumbência legal 
ou judicial, a função de zelar pelos bens e pelos 
interesses dos que por si não o possam fazer –
órfãos, loucos, toxicômanos etc.

EMPRÉSTIMOS SIMPLES E FINANCIAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS

• Valores ainda por vencer, a partir do óbito do 
participante, referentes a empréstimos simples e 
financiamentos imobiliários, serão automaticamente 
quitados com o Fundo de Quitação por Morte.

• Valores em atraso deverão ser regularizados.
Hipoteca ou alienação fiduciária do imóvel financiado 
será liberada automaticamente pela Previ, após 
quitação do saldo devedor.

Atenção
A Previ reserva-se o direito de exigir qualquer outro 
documento que julgar necessário para o pagamento 
do pecúlio.
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PENSÃO 

Em função do convênio Prisma BB/Previ/INSS, os 
dependentes dos funcionários do BB e associados da 
Previ não precisam comparecer ao INSS para requerer a 
Pensão por Morte. Poderão fazê-lo na agência do Banco 
do Brasil mais próxima ou naquela em que possuem 
conta. A documentação será enviada para Gepes Brasília 
II – Módulo 1 – Equipe Aposentadoria. É preciso que o 
beneficiário tenha conta-corrente no Banco do Brasil.

Os seguintes dependentes do segurado estão divididos 
em classes e são aqueles que têm direito à Pensão por 
Morte:

I. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho 
não emancipado de qualquer condição, menor de 
21 anos ou inválido; ou

II. Os pais; ou

III. O irmão não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou inválido.

Os dependentes de uma mesma classe concorrem 
entre si em igualdade de condições. A existência de 
dependentes, respeitada a sequência das classes, exclui o 
direito às prestações das classes seguintes. O ex-cônjuge 
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que recebia PA do falecido também terá direito à Pensão 
por Morte em igualdade de condições dos dependentes da 
classe I.

Documentação necessária 

A solicitação de Pensão por Morte, no caso do convênio, 
deve chegar ao Prisma BB/Previ antes do prazo máximo 
de 30 (trinta) dias da data do óbito, com os seguintes 
documentos:

• Requerimento assinado pelo requerente.

• Cópia autenticada da Certidão de Óbito.

• Cópia autenticada do documento de identificação 
(Registro Geral – RG, CTPS, Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH) e do CPF do segurado falecido.

• Cópia autenticada do documento de identificação 
(RG, CTPS, CNH) e do CPF do requerente.

• Cópias dos demais documentos, de acordo com sua 
condição de dependente.

Documentos a serem enviados pelo(a) requerente 
esposo(a)

• Cópia autenticada da Certidão de Casamento 
atualizada – com data de emissão posterior à do 
falecimento do segurado.
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Documentos a serem enviados pelo(a) requerente ex-
esposo(a) com recebimento de Pensão Alimentícia

• Cópia autenticada da Certidão de Casamento com 
averbação do divórcio ou separação judicial.

• Certidão de sentença que assegure direito à PA, se 
divorciado(a) ou separado(a) judicialmente.

• Caso o(a) requerente já receba PA por meio do INSS, 
informar o número do benefício previdenciário.

Documentos do(a) requerente companheiro(a)

Prova de união estável, se companheiro(a), mediante 
apresentação de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes 
documentos:

• Declaração de Imposto de Renda do segurado em 
que conste o interessado como seu dependente.

• Disposições testamentárias.
• Declaração especial feita perante tabelião – escritura 

pública declaratória de dependência econômica.
• Prova de mesmo domicílio.
• Certidão de Nascimento de filhos havidos em 

comum.
• Certidão de Casamento religioso.
• Prova de encargos domésticos evidentes e existência de 

sociedade ou comunhão nos atos da vida civil.
• Procuração ou fiança reciprocamente outorgada.
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• Conta bancária conjunta.
• Registro em associação de qualquer natureza em 

que conste o interessado como dependente do 
segurado.

• Apólice de seguro na qual conste o segurado como 
instituidor do seguro e a pessoa interessada como 
sua beneficiária.

• Ficha de tratamento em instituição de assistência 
médica na qual conste o segurado como responsável;

• Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado 
em nome do dependente.

• Quaisquer outros documentos que possam levar à 
convicção do fato a comprovar.

Documentos dos requerentes filhos/enteados

• Cópia autenticada da Certidão de Nascimento.
• Cópia autenticada do CPF do menor de qualquer idade.
• Cópia autenticada da Certidão de Curatela, se maior 

de 18 anos inválido e incapaz para os atos da vida civil.
• Cópia autenticada da Declaração de não 

Emancipação do Dependente maior de 16 anos e 
menor de 21 anos.

• Laudos médicos, em caso de invalidez.
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Observações

O menor poderá, a partir de 16 anos, ser o requerente 
da Pensão por Morte. Antes dos 16 anos, o requerente 
será o cônjuge sobrevivente ou o tutor.

O enteado deverá apresentar, ainda, declaração 
escrita do segurado falecido, manifestando a intenção de 
equipará-lo a filho para fins de Pensão por Morte.

Documentos dos requerentes pais/irmãos

• Cópia autenticada das Certidões de Nascimento do 
segurado/irmão.

• Cópia autenticada da Certidão de Casamento dos 
pais, ou de Nascimento, se não for casado.

• Certidão de Curatela, se maior de 18 anos inválido e 
incapaz para os atos da vida civil.

• Declaração de não Emancipação do Dependente 
maior de 16 anos e menor de 18 anos.

• Prova de dependência econômica do dependente 
para com o segurado, mediante apresentação de, 
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:

 » Declaração de Imposto de Renda do segurado em 
que conste o interessado como seu dependente;

 » disposições testamentárias;
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 » declaração especial feita perante tabelião –
escritura pública declaratória de dependência 
econômica;

 » 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 

em que conste o interessado como dependente 
do segurado;

 » apólice de seguro na qual conste o segurado 
como instituidor do seguro e a pessoa 
interessada como sua beneficiária;

 » ficha de tratamento em instituição de assistência 
médica na qual conste o segurado como 
responsável;

 » escritura de compra e venda de imóvel pelo 
segurado em nome do dependente; e

 » quaisquer outros documentos que possam levar 
à convicção do fato a comprovar.
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Observações

Em qualquer situação, caso o requerimento seja 
assinado por procurador, apresentar também procuração 
e cópias autenticadas do documento de identificação e do 
CPF do procurador.

Os documentos para o INSS deverão ser autenticados 
em cartório. Mas, em caso de falecimento de funcionário 
da ativa, deverá ser enviada a CAPS original.
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PROVIDÊNCIA INICIAL

O falecimento do funcionário ou do aposentado deverá 
ser comunicado à agência do Banco onde o titular mantinha 
sua conta de depósitos.

No caso de falecimento na ativa, deve ser comunicada 
também a última dependência onde o funcionário exerceu 
suas atividades.

CONTA-CORRENTE

Conta conjunta com titulares solidários 

Na hipótese de falecimento de um dos titulares, a 
conta pode ser normalmente movimentada pelo outro 
titular, caso não haja determinação judicial em contrário. A 
exclusão do nome do titular falecido somente pode ocorrer 
mediante apresentação da Certidão de Óbito e inexistência 
de operações (empréstimos e/ou aplicações). No caso de 
o falecido ser o primeiro titular, deve-se realizar a abertura 
de nova conta para os demais titulares.

Conta conjunta com titulares não solidários 

Na comunicação de falecimento de um dos titulares, a 
conta será bloqueada até apresentação de alvará judicial 
determinando o levantamento do saldo.

Conta individual 

O levantamento do saldo fica condicionado à apresentação 
de autorização judicial, expedida pelo juiz da jurisdição onde 
se processa o inventário. Havendo autorização judicial para 
a movimentação por inventariante, o nome personalizado 
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da conta-corrente será alterado para indicar que se trata 
de espólio. A movimentação fica restrita aos poderes 
estabelecidos no instrumento de mandato.

No caso de conta individual, dependendo do valor do 
somatório do saldo e das aplicações financeiras (500 
OTN’s = R$ 16 mil), a importância existente poderá ser 
paga aos dependentes habilitados, independentemente 
de autorização judicial, desde que inexistam outros bens 
sujeitos a inventário e que se observe o seguinte:

• A inexistência de bens a inventariar deve ser 
declarada, conforme formulário disponível no BB, 
pelo próprio dependente habilitado, se maior de 
18 anos, ou pelo responsável legal, se menor de  
18 anos.

• A condição de dependente habilitado do interessado 
será comprovada por certidão de dependentes 
habilitados à Pensão por Morte, expedida por órgão 
da Previdência Social, na qual conste nome, data 
de nascimento e relação de dependência com o 
falecido; ou declaração do órgão encarregado pelo 
pagamento do benefício por morte, na forma da 
legislação própria, nos casos em que o falecido não 
estava vinculado à Previdência Social.

• O pagamento será efetuado em quotas iguais aos 
dependentes habilitados.

• A quota-parte atribuída a dependente ou sucessor 
menor de 18 anos será depositada em caderneta 
de poupança do Banco, para cumprimento da Lei n° 
6.858, de 24 de novembro de 1980, e do Artigo 6° 
do Decreto n° 85.845, de 26 de março de 1981, 
ficando o saldo bloqueado até a maioridade.
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Observações 

O inventariante deverá verificar se existem débitos 
automáticos em conta-corrente, tais como telefone, 
luz, fatura de cartão de crédito e outros, a fim de que 
sejam tomadas as providências cabíveis para sua 
regularização. Deverá também identificar cada débito em 
conta ou desconto em folha, para saber se existe algum 
tipo de investimento ou seguro que ainda não seja do 
conhecimento da família/herdeiros.

SEGURO DE VIDA

• Atentar para correção dos dados em poder da 
seguradora. Qualquer erro pode adiar o pagamento 
da indenização ao(s) beneficiário(s).

• O sinistro deve ser comunicado, exclusivamente, à 
Central de Atendimento da Cia. de Seguros Aliança 
do Brasil (0800 729 7000) imediatamente após o 
evento, preferencialmente por um beneficiário.

• O comunicante, no momento do aviso, poderá 
escolher a agência do Banco do Brasil que, a partir de 
então, fará a condução do processo – homologação, 
solução de exigência etc.

• A seguradora enviará ao comunicante a relação 
de documentos necessários para a regulação do 
sinistro, que deverão ser digitalizados e enviados 
por meio do endereço eletrônico www.bbseguros.
com.br ou entregues na agência registrada no aviso 
de sinistro.
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• O(s) beneficiário(s) pode(m) acompanhar o 
andamento da regulação do processo de sinistro, 
acessando o site www.bbseguros.com.br, clicando 
na aba “Acompanhamento de Sinistro” e informando 
o solicitado pelo sistema. 

• O pagamento da indenização será feito por crédito 
em conta-corrente ou poupança no Banco do 
Brasil ou em outro banco. A indenização devida a 
beneficiário que não tenha conta ou poupança ativa 
será paga via Ordem de Pagamento. 

PROVENTOS E VANTAGENS

Independentemente de requerimento, o Banco paga 
aos herdeiros, legalmente habilitados, os proventos e as 
demais vantagens a que fazia jus o funcionário, até a data 
do óbito, deduzidas as contribuições devidas.

CAPITALIZAÇÃO

Qualquer interessado – dependente ou herdeiro – poderá 
informar o falecimento do titular do Ourocap, desde que 
apresente a Certidão de Óbito e assine a Carta de Alteração 
de Falecimento em agência do Banco do Brasil.

Para valores acima de R$ 10.101,03, os herdeiros 
deverão providenciar alvará judicial que autorize o 
pagamento do(s) título(s) do Ourocap. Caso o inventariante 
decida continuar com o título ativo, deverá apresentar 
alvará judicial que solicite a transferência do título na 
agência do Banco do Brasil.



53

APLICAÇÕES

• Falecimento de titular de conta individual ou conta 
conjunta com titulares não solidários: 

 » o Banco do Brasil realiza uma restrição de 
falecimento que deve ser retirada somente para 
cumprimento do inventário, autorização judicial 
ou recuperação de dívidas;

 » são vedadas a aplicação e o resgate em conta 
com restrição de falecimento, exceto quando 
houver autorização judicial;

 » pode ser pago aos dependentes habilitados, 
independentemente de autorização judicial, o 
saldo existente em conta-corrente individual e 
em aplicações financeiras até R$ 16 mil, desde 
que não exista na sucessão outros bens sujeitos 
a inventário;

 » a inexistência de bens a inventariar deve ser 
declarada, conforme declaração de inexistência 
de bens a inventariar, pelo próprio dependente 
habilitado, se maior de 18 anos, ou pelo 
responsável legal, se menor de 18 anos;

 » a condição de dependente habilitado do 
interessado pode ser comprovada por Certidão 
de Dependentes Habilitados a Pensão por Morte, 
expedida por órgão da Previdência Social, na qual 
conste nome, data de nascimento e relação de 
dependência com o falecido; ou declaração pelo 
órgão encarregado pelo pagamento do benefício 
por morte, na forma da legislação própria, nos 
casos em que o falecido não estava vinculado à 
Previdência Social;
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 » o pagamento deve ser efetuado em quotas 
iguais aos dependentes habilitados; e

 » a quota-parte atribuída a dependente ou 
sucessor menor de 18 anos deve ser depositada 
em caderneta de poupança do Banco, para 
cumprimento da Lei n° 6.858, de 24 de 
novembro de 1980, e do Artigo 6° do Decreto 
n° 85.845, de 26 de março de 1981, ficando o 
saldo bloqueado até a maioridade.

• Falecimento de titular de conta conjunta com 
titulares solidários:

 » pode ser movimentada normalmente pelo outro 
titular, sem limitação de valor, caso não haja 
determinação judicial em contrário, na hipótese 
de falecimento de um dos titulares; e

 » deve ser aberta nova conta para os demais 
titulares, quando se tratar de falecimento 
do primeiro titular, e os fundos deverão ser 
transferidos para nova conta.

CARTÕES DE CRÉDITO

Após a comunicação do falecimento do titular em uma 
agência BB, os cartões vinculados a este serão bloqueados.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

São beneficiários do FGTS os dependentes do titular, 
constantes da Certidão para Saque de PIS/Pasep/FGTS, emitida 
pelo INSS e enviada à residência do beneficiário da pensão.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO 
SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)

• As cotas são pagas, em partes iguais, aos 
dependentes ou aos sucessores do participante, 
mediante apresentação da Certidão de Óbito, 
relação de dependentes emitida pelo INSS e alvará 
judicial designando os sucessores legais.

• As quotas-partes atribuídas a menores de 18 anos 
são depositadas em caderneta de poupança ou 
pagas, mediante autorização judicial, para aquisição 
de imóvel destinado à residência do menor ou de sua 
família ou para subsistência e educação próprias.

• A parcela devida a dependente maior incapaz é paga 
ao curador designado em alvará judicial.

AUXÍLIO-FALECIMENTO

Se o falecimento ocorrer em situação de serviço, é 
assegurada a cobertura dos gastos com funeral.

Contato
Banco do Brasil 
4004 0001 (capitais)
0800 729 0001 (demais localidades)
www.bb.com.br
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ASSOCIAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO BRASIL (AFABBs)

É uma sociedade organizada sem fins lucrativos, 
constituída por tempo indeterminado, com personalidade 
jurídica distinta da de seus associados, os quais não 
respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas 
obrigações assumidas pela entidade.

Assessoramento

Entre outras atribuições, compete às AFABBs: 
assessorar famílias de associados falecidos, com instrução 
e orientação a cônjuges e descendentes a respeito do 
exercício de seus direitos.

Assistência Funeral Familiar 

O serviço de Assistência Funeral AFABB, caso o associado 
tenha optado por esse benefício, tem por objetivo propiciar 
aos beneficiários, em caso de falecimento do segurado 
titular, cônjuge e/ou filhos, todo o auxílio e prestação de 
serviços relativos ao funeral. 
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Filiação

Os pensionistas, se o desejarem, poderão se associar 
à AFABB, mediante carta comunicando o falecimento do 
titular e preenchendo a ficha de filiação.

Para mais informações, procure a AFABB de sua cidade.

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL (AAFBB) 

Pecúlio especial

Em caso de falecimento de associado, a AAFBB concede 
um pecúlio especial, independentemente de comprovação 
de despesas efetuadas.

O pecúlio será pago a cônjuge, companheiro(a) 
ou herdeiros legais, pelo valor em vigor na época do 
falecimento. Tem direito ao valor integral quem é associado 
há 30 (trinta) meses ou mais. Nos demais casos, o valor 
a receber será proporcional ao período em que esteve 
associado à AAFBB. O valor atual é R$ 3,2 mil (julho/2008).

 

Seguro

Os beneficiários dos associados que participam do Plano 
de Seguro promovido pela AAFBB têm direito à indenização, 
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de acordo com o valor contratado. É necessário preencher 
requerimento que deverá ser redigido pelo beneficiário.

Documentação necessária para solicitar o pecúlio

• Cópia autenticada da Certidão de Óbito.

• Cópia averbada e autenticada – após o sinistro 
– da Certidão de Casamento, ou Declaração 
de Convivência Marital, com comprovante de 
pensionista do INSS ou da Previ, em caso de 
companheiro(a).

• Cópias autenticadas do RG e do CPF do titular e 
do(s) beneficiário(s).

• Comprovante da(s) conta(s)-corrente(s)/poupança(s) 
em que será(ão) creditado(s) o(s) valor(es) envolvido(s). 

• Declaração de Herdeiros legais (todos), em caso de 
a quantidade de filhos não aparecer na Certidão de 
Óbito, com firma(s) reconhecida(s).

• Autorização de crédito, com firma reconhecida, no 
caso de depósitos em conta-corrente de terceiros.

• Em caso de inadimplência, motivada pelo óbito, 
encaminhar cópia dos 3 (três) últimos contra 
cheques.

• Carta(s) Mantença(s), em caso de o titular possuir 
seguro(s) contratado(s) em nome de terceiro(s). Caso 
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não seja do interesse do(s) envolvido(s) a mantença 
do(s) seguro(s), encaminhar carta expressa de 
desistência deste(s). 

Documentos exclusivos para os casos de seguro(s)

• Comprovante de residência do titular e do(s) 
beneficiário(s).

• Cópia autenticada da Certidão de Óbito.

• Aviso de sinistro com a firma do médico reconhecida. 
O formulário tem de ser solicitado à AAFBB.

• Boletim de ocorrência policial e laudo do Instituto 
Médico Legal (IML), em caso de morte acidental.

• Cópias autenticadas de laudo médico e exames, 
referentes ao tipo de invalidez ou doença ou 
acidente.

Documentos exclusivos para os casos de pecúlio

• Carta renúncia do(s) filho(s), se for do interesse 
dele(s), em benefício da mãe ou do pai, em caso de 
o titular não ter indicado beneficiário(s) do pecúlio 
especial. O(s) beneficiário(s) poderão indicar, ainda, 
que o(s) valor(es) seja(m) creditado(s) em conta de 
terceiros, com o “de acordo” deste(s).
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Contato
0800 701 0805 
(21) 3861 0767 
(21) 2262 2817 (Fax)

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB)

Em caso de falecimento do associado, sua família deverá 
comunicar o fato à AABB. A permanência de herdeiros e/
ou pensionistas na condição de associados da AABB, se de 
interesse, deverá ser tratada na secretaria do clube, caso 
a caso, conforme as regras e as condições estabelecidas 
no Estatuto e no Regimento Interno de cada associação, 
mediante carta comunicando o falecimento com cópia da 
Certidão de Óbito anexada. 

COOPERFORTE

Aplicações, empréstimos e cotas de capital

Em caso de falecimento do associado, a família 
deverá comunicar o fato à Cooperforte para informar-se 
da existência de saldo de aplicações e/ou empréstimos 
e receber orientações sobre as providências a serem 
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adotadas. A sede da cooperativa está em Brasília, com 
postos de atendimento em Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Os endereços e os telefones 
estão disponíveis no site www.cooperforte.coop.br.

Resgate

Entrar em contato pelo telefone 0800 701 3766 ou pelo 
site www.cooperforte.coop.br, caso tenha a senha.

Contato 
SCS Quadra 9, Lote C, Torre C, 9º andar
Edifício Parque Cidade Corporate 
0800 701 3766 (Central de Atendimento)
 www.cooperforte.coop.br

BANCORBRÁS

Atendimento ao cliente

Consulta sobre títulos de turismo, débito em conta, 
pendências financeiras, falecimentos, reativação de títulos 
e cadastro em geral.
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Contato
3004 1516 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 814 1516 (demais localidades)
Atendimento de segunda a sexta, de 8h a 20h, e sábado, de 9h a 15h

(61) 3321 6197 | 3323 1239 (Fax)
0800 645 2299 (cadastro – reativação de títulos)

atendimento.turismo@bancorbras.com.br
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TESTAMENTO

• O novo Código Civil estabelece, em seus Artigos. 
1.857 a 2.027, três tipos de testamento:

 » público: é o tipo mais seguro de testamento por 
ser elaborado pelo próprio tabelião, conforme a 
vontade do testador e perante as testemunhas;

 » cerrado: é aquele escrito pelo próprio testador, 
ou por alguém a seu pedido, com caráter sigiloso, 
e depois aprovado pelo tabelião, na presença de 
duas testemunhas. Não poderá dispor de seus 
bens em testamento cerrado quem não saiba 
ou não possa ler. Quem não sabe escrever, 
mas sabe ler, pode dispor dos bens nesse tipo 
de testamento. Quanto ao surdo, poderá fazer 
o testamento cerrado, desde que ele mesmo 
o escreva. O testamento cerrado só pode ser 
aberto pelo juiz após a morte do testador; e

 » particular: é aquele feito sem a intervenção 
do tabelião. É firmado pelo testador e por três 
testemunhas.

• Os interessados devem procurar um cartório para 
tomar conhecimento dos documentos a serem 
apresentados e marcar dia e hora, visto que o 
testamento deverá ser lido na presença do tabelião 
e de duas testemunhas.

• O mais usual e seguro é o testamento público. É 
prudente ter o assessoramento de um advogado de 
sua confiança.
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INVENTÁRIO

• Em caso de o falecido deixar bens e herdeiros, 
estes serão obrigados a promover o inventário dos 
referidos bens, o que deverá ser feito antes que se 
completem 60 (sessenta) dias do óbito.

• Se todos os herdeiros forem capazes e estiverem em 
consenso quanto à partilha dos bens, o inventário 
poderá ser feito por escritura pública em cartório. 

• Para as providências jurídicas, é indispensável a 
contratação de um advogado.

Observações

• Inventário: relação de bens deixados por alguém 
que morreu.

• Testamento: ato personalíssimo, unilateral, gratuito, 
solene e revogável, pelo qual alguém, com observância 
da lei, dispõe de seu patrimônio, total ou parcialmente, 
para depois de sua morte, podendo ainda nomear 
tutores para seus filhos menores, reconhecer filhos 
naturais e fazer outras declarações de última vontade.
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IMPOSTO DE RENDA DE ESPÓLIO

• É importante que os familiares, o inventariante 
e o advogado escolhido procurem satisfazer as 
exigências da Receita Federal, devendo o espólio 
conter:

 » declaração inicial;

 » declarações intermediárias; e

 » declaração final.

• O espólio está sujeito aos mesmos prazos e condições 
de obrigatoriedade de apresentação de Declaração 
de Imposto de Renda das pessoas físicas, quanto à 
declaração inicial e às intermediárias.

• Outras informações poderam ser obtidas no site 
www.receita.fazenda.gov.br.

SEGUROS

Para saber quais seguros estão contratados, consultar 
extrato de conta e contracheque (espelho) do falecido.

AABB Porto Alegre (Seguro Caburé)
(51) 2131 5388

AABB São Paulo (Segasp)
0800 775 1052
relacionamento@segasp.com.br
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AAFBB (Seguro de Vida e Acidentes Pessoais)
0800 701 0805 | Ramal 767 (ligação gratuita)

ANABB (Seguro Decesso Complementar)
0800 727 9669

Previ (Capec)
0800 729 0505

Satélite (Satel Vida)
(11) 5080 3661 | 3663 | 3663
0800 702 1074
(11) 5080 3676 (Fax)

SUSPENSÃO DOS DÉBITOS EM CONTA 
E DESCONTOS EM FOLHA

ANABB
0800 727 9669

Apabb
(11) 3105 4214

Bancorbrás
(61) 3004 1516  (opção cadastro)
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Cooperforte
0800 701 3766

FAABB
(31) 3194 5900

Fenabb
0800 704 2106

Satélite
(11) 5080 3661 | 3662 | 3663
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DIVERSAS ENTIDADES

AAFBB
Sede social
Rua Araújo Porto Alegre, 64
Centro – Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20030-015
(21) 3861 0700
0800 701 0805
(21) 2262 2817 | 8903 (Fax)
Sede campestre
Alameda Santa Alice, 310
Xerém – Duque de Caxias (RJ) 
CEP: 25250-140
(21) 2679 1921 | 9900
(21) 2679 9960 | 9912 (Fax)

ANABB
0800 727 9669
www.anabb.org.br

Banco do Brasil
4004 0001 (capitais)
0800 729 0722
www.bb.com.br
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Bancorbrás 
(61) 3004 1516
0800 61 2255

Cassi
0800 729 0080
www.cassi.com.br

Contec
(61) 3244 5833

Contraf/CUT
(11) 3107 2767

Fenabb
0800 704 2106

Previ 
0800 729 0505

Satélite 
(11) 5080 3661 | 3662 | 3663
0800 702 1074
www.satelite.com.br 
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