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1. EDITORIAL 

Você está recebendo a Cartilha de Orientação Familiar, 

documento meramente informativo (orientativo), não 

possuindo caráter jurídico. 

 

A iniciativa de elaborar esta Cartilha surgiu a pedido de 

colegas, e sugestões para seu aprimoramento serão bem-

vindas. 

 

Assim, a AFABAN publica este guia simples, com 

informações úteis aos associados e familiares, para que, 

saibam como proceder em momentos de necessidade. 

 

A experiência vivenciada pelas famílias, muitas vezes em 

decorrência da falta de orientação preventiva e adequada, 

agrava as dificuldades para tomar decisão. 

 

A Cartilha atualizada estará disponibilizada no site da 

AFABAN (https://afaban.com.br). 
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2. MEDIDAS  

IMPORTANTES 

Relacionar, em vida, num 

documento (folha) informações 

de assuntos que, às vezes, não 

são de conhecimento de 

familiar(es), para que se 

possam adotar medidas 

necessárias e convenientes, 

como por exemplo: 

a)Existência de Seguro para Auxílio Funeral ou para 

Assistência Funeral e se é com ou sem cremação: 

Auxilio Funeral: é ressarcido até o valor da apólice de 

seguro; 

Assistência Funeral: quando a seguradora executa o funeral, 

não tem custo adicional. 

b) Se é doador de órgãos; 

c) Números das contas bancárias (conta corrente e poupança); 

d) Extratos (informações) de aplicações financeiras; 

e) Relação de Seguros de Vida (Certificados); 

f) Documentos (RG, CPF, etc.) devem ser guardados em local 

de fácil localização; 

g) Cópia da última declaração de Imposto de Renda; 
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h) Indicação de eventuais processos judiciais, mencionando o 

advogado responsável pelo patrocínio da causa; 

i) Uma conta bancária e ou poupança em conjunto, com o 

cônjuge ou alguém de confiança, poderá facilitar a 

movimentação das mesmas; 

j) Outras informações que em cada caso possam interessar. 

Deverá ser solicitada uma Autorização Judicial para sacar 

valores de aplicações, conta corrente e/ou poupança nos bancos 

que o falecido tenha relacionamento. 

 

Sempre que necessário realizar procedimento, intervenção 

cirúrgica ou uma baixa hospitalar é importante contatar a 

CABERGS antecipadamente, para buscar esclarecimentos de 

como proceder. 

Observações: 
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3. PRIMEIRAS 

PROVIDÊNCIAS 

PÓS-MORTE 

3.1. Certidão de Óbito 

 

Providenciar o Atestado de Óbito 

junto ao médico ou hospital. De 

posse do Atestado dirigir-se ao 

Cartório de Registro Civil da 

jurisdição onde se deu o óbito, 

para  a  emissão    da  Certidão de     

 Óbito. Para tanto o declarante deve dispor de 

 dados do falecido: CPF, RG, etc., nomes do 

 cônjuge e filhos, bens a inventariar, e se deixou 

 Testamento. É importantíssimo verificar se os 

dados contidos na Certidão de Óbito estão absolutamente 

corretos. Lembrando que pessoas carentes não pagam pela 

emissão da Certidão de Óbito. 

 

 

A Certidão de Óbito é documento importante para inúmeros 

procedimentos, tais como benefício e/ou pensão (FUNDAÇÃO 

BANRISUL e INSS), seguros, inventário, entre outros. 

 

 

3.2. Funeral 

 

 

Contatar a CABERGS SEGUROS e/ou ICATU para verificar se 

tem seguro  com Assistência Funeral ou Auxílio Funeral, até 

mesmo cremação. 
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Antes de qualquer providência, verificar se o seguro funeral 

inclui cremação, uma vez que tais serviços, quando contratados 

nas seguradoras acima referidas e por intermédio da AFABAN, 

são realizados pelas mesmas sem pagamento adicional. Caso o 

funeral seja realizado por familiar ou terceiros, os 

ressarcimentos pelas seguradoras serão limitados ao valor do 

auxílio funeral fixado na apólice. 

Igualmente, ligar para: 

 

AFABAN SEGUROS: (51) 3254-7300 e/ou 3254-7318  

UNIÃO SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A: 

(51)99283-0057  (atendimento 24 horas). 

Observações: 
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CABERGS SEGUROS:  

(51)3262-9252 / (51)3262-9247; 

ICATU : Serviço de Assistência Funeral: 0800 026 1900. 

Telefones 

E-mail 

CABERGS SEGUROS:  

seguros_vida@cabergsseguros.com.br 



4. PROVIDÊNCIAS 

APÓS O 

SEPULTAMENTO 

4.1. Fundação Banrisul e INSS 

- Benefício e/ou Pensão 

 

Entrar em contato com a 

FUNDAÇÃO BANRISUL 

(0800 541 2614) e solicitar 

informações sobre benefício para 

dependente, bem como 

providenciar a documentação e 

as informações necessárias. 

 Igual procedimento é necessário junto ao INSS para a obtenção 

da pensão que couber. Assim, dirigir-se à Agência do INSS 

competente e apresentar a Certidão de Óbito, documentos de 

identificação do falecido, documentos para comprovação de 

tempo de contribuição, se ativo, e documentos de identificação 

pessoal do requerente. 

 

 

 

Telefone 
0800 051 2142 . 
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Ligar para a CABERGS SAÚDE para se 

orientar sobre o plano de saúde do 

falecido e dos dependentes que queiram 

permanecer no plano ou em outro que 

mais convier.  

 

4.2 . CABERGS SAÚDE –  Plano de Saúde 
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4.3. Seguro de Vida 

 

A família do falecido deverá 

verificar/confirmar a existência de 

seguro de vida contratado. Em caso 

positivo, é necessário entrar em 

contato com a respectiva 

seguradora  ou  corretora.  Algumas 

permitem que esse procedimento seja feito pela internet ou pelo 

telefone, mas é importante consultar a apólice, especialmente a 

fim de certificar-se do conteúdo do seguro contratado. Ainda, é 

fundamental a apresentação de alguns documentos, entre eles, 

Certidão de Óbito, cópia de documentos pessoais do falecido, 

Certidão de Casamento (atualizada) ou de Nascimento e 

documentos dos beneficiários. 
 

A indenização se dará nos termos da cobertura contratada. O 

beneficiário do seguro é aquele indicado na apólice. Na 

ausência de indicação de beneficiários, estes são os herdeiros 

legais. 
 

O seguro de vida é um contrato que busca garantir proteção 

financeira aos familiares e/ou pessoas beneficiárias indicadas 

no caso de doença grave, invalidez permanente ou falecimento. 
 

Para acessar Seguros de Vida, a Icatu Seguros disponibilizou o 

site: www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do  
 

Procedimentos pós acessar o site: 

1) Clicar em Icatu; 

2) Clicar em cadastre-se. 

http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
http://www.meusdocumentos.com.br/MeusDocumentosLogin.do
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4.4. Inventário 

 

Os bens deixados pelo falecido 

constituem o que se denomina 

herança, e para que sejam 

transferidos aos herdeiros é 

necessário um instrumento 

jurídico, que pode ser por 

testamento  ou por inventário. O   

prazo para abertura do inventário está previsto em lei e, é 

contado a partir do falecimento ou da declaração de morte 

presumida (no caso de desaparecidos). Caso o prazo não seja 

respeitado, poderá incidir multa.  Esta multa  é  sobre   ITCMD 

(Imposto  de Transmissão Causa Morte), e ainda pode ser 

aumentada de acordo com o tempo transcorrido entre a data de 

falecimento e a abertura do inventário. 

 

A abertura do inventário é uma das providências legais que 

mais costuma trazer dúvidas às pessoas. Por isso, a 

recomendação é que sempre se procure um advogado de 

confiança e especializado em direito de família e sucessão, ou 

se procure a Defensoria Pública. Trata-se de um instrumento 

essencial para formalizar a divisão e a transferência dos bens 

aos herdeiros. 

 



Antes de fazer a abertura do inventário, a família deve 

identificar os herdeiros e os bens do falecido, listando todo o 

patrimônio, incluindo bens imóveis, móveis, automóveis, joias, 

dinheiro, direitos creditórios (cheques pré-datados, duplicatas, 

notas promissórias de terceiros e outros), sendo bastante útil a 

cópia da última declaração de Imposto de Renda. Outro passo 

importante é apurar se, eventualmente, existe Testamento. Na 

dúvida, poderá ser solicitada Certidão Negativa de Testamento. 

Testamento é um documento no qual a pessoa estabelece (em 

vida) o que deve ser feito com o patrimônio após sua morte. 

Este documento deve estar registrado em Cartório Especial e 

exige algumas formalidades que devem ser atendidas a fim de 

que se evite sua anulação judicial. Assim, constatada a 

existência do Testamento, deve ser proposta a Ação de 

Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento. Depois, é 

proposto o Inventário e, por fim, é determinada a adjudicação 

dos bens. 

Observações: 
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Quem pode dar início ao inventário é o inventariante designado 

ou interessado nos bens do falecido: cônjuge, herdeiros, 

pessoas designadas no testamento, e se houver, até credores do 

falecido dependendo cada caso.   

 

Não pode ser cobrado dos herdeiros o pagamento de dívidas 

que superem o valor dos bens deixados pelo falecido, pois as 

dívidas serão pagas até o limite da herança, sem atingir os bens 

pessoais dos herdeiros. 

 

Há que se registrar que o inventário extrajudicial é um 

procedimento simples e rápido, podendo ser feito em Cartório 

de Notas. Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes, bem 

como devem estar de acordo com a divisão dos bens que vier a 

ser ali exarada. 

 

O Inventário Judicial é obrigatório quando há herdeiros 

menores, incapazes ou nos casos em que há divergências em 

relação aos herdeiros. Por se tratar de processo Judicial, pode 

demorar mais até se ter uma decisão definitiva. 
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4.5. Financiamentos 

 

Havendo Financiamento 

(imobiliário, de veículo, etc.) 

vigente quando da invalidez 

permanente ou morte, deve-se 

verificar, junto à Instituição 

Financeira correspondente a 

existência de seguro e a respectiva 

cobertura contratada. 

14 

 

 

Cartilha de Orientação Familiar 

4.6. Orientações Jurídicas 

 

Contatar a AFABAN no fone (51)3254-7300  

ou pelo Whatsapp: (51)99254-7056. 



5. IMPOSTO DE 

RENDA  APÓS  

O ÓBITO 

Após o falecimento, é importante 

que seja realizado o 

cancelamento do CPF, no entanto 

existem requisitos para tal 

solicitação junto à Receita 

Federal: 

 

a) Com bens a inventariar: deve 

ser entregue a Declaração de 

Final de Espólio, via internet. 

b) Sem bens a inventariar: solicita-

se diretamente na unidade de 

atendimento da Receita Federal, 

devendo ser apresentados os 

seguintes documentos: Certidão de 

Óbito, CPF e documento oficial de 

identificação onde conste filiação, 

data de nascimento e naturalidade, 

além do documento de identidade do 

parente que comprove o vínculo 

familiar, entre outros. 

Maiores informações podem ser obtidas no site: 
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/

cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/cancelamento-

de-cpf. 

Observação: 
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Enquanto não finalizado o Inventário, o inventariante é 

responsável por realizar as declarações relativas aos bens do 

falecido (espólio). É importante atentar para o caso de 

Restituição de Imposto de Renda, cuja liberação é possível 

mesmo que não haja bens a inventariar, mediante requerimento 

na unidade onde ocorreu a última Declaração. Havendo bens a 

inventariar, deverá ser solicitada a inclusão da restituição no 

inventário. 

 

Como visto, existem muitas providências que devem ser 

adotadas após o falecimento, de modo que é importante saber 

quais os passos a serem dados para que este momento não se 

torne ainda mais complicado e demorado. 

 

Qualquer dúvida, o associado deverá procurar seu contador de 

costume. 
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6. DOAÇÃO  

DE ÓRGÃOS 

(SALVANDO 

VIDAS) 

Como sabemos, milhares de 

pessoas aguardam a doação de 

órgãos, por isso, é importante 

saber quem é doador e como 

proceder para realizar este ato de 

solidariedade. 

 

O diagnóstico de morte encefálica ou 

cerebral é a definição legal de morte 

e ocorre com a parada das funções 

cerebrais, atestada por médico, 

mediante   a   condução   de   exames 
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específicos. O médico de confiança da família poderá 

acompanhar o protocolo necessário até a declaração da morte 

encefálica, que será confirmada horas depois, com um novo 

exame. As providências necessárias à doação serão feitas pela 

equipe médica, após a autorização da família. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas nos sites: 

http://www.abto.org.br    

http://www.santacasa.org.br 

o Após clicar em contatos e 

o em seguida clicar em  http://www.1salva8.santacasa.org.br 



7. PARCERIA 

 JURÍDICA 

A AFABAN tem parceria há mais 

de 10 anos, com o Escritório de 

Advocacia Norberto Baruffaldi 

Advogados Associados, que atua 

em Direito Civil, Direito do 

Trabalho, Previdência Pública e 

Privada. 

Rua Padre Chagas, 415 – conj. 802 e 804 

Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS 

CEP 90570-080 

(51) 3395-3226 | (51) 3395-3151 

www.nb.poa.br 

contato@nb.poa.br /nbaruffaldi 

/nbpoa 

(51)99147-6523 
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8. TELEFONES  

ÚTEIS 

Associação dos Funcionários 

Aposentados do Banrisul – 

AFABAN: 

 

 (51) 3254-7300 

(51) 99254-7056 

AFABAN SEGUROS: 

(51) 3254-7300 |  (51) 3254-7318 

CABERGS: 

0800 051 2142 

Fundação Banrisul de Seguridade Social - FBSS: 

0800 541 2614 
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CABERGS SEGUROS: 

(51) 3262-9247 |  (51) 3262-9252 
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Avenida Otávio Rocha, 54 – 8º andar – Centro Histórico 

Porto Alegre/RS – CEP 90020-150 

(51) 3254-7300 

www.afaban.com.br afaban@afaban.com.br 

/afaban 

(51)99254-7056 

DIRETORIA  

EXECUTIVA 

Presidente: Harry Emilio Marquardt | (51)99246-4065 

Diretor: João Carlos Lampert | (51)99130-0706 

Diretor: João Roberto Puricelli | (51)99254-9089 

Diretor: Ledir José Gamba | (51)99254-6684 

Diretor: Neri Lixinski | (51)99254-6737  
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

A família é considerada a base da sociedade e possui proteção 

especial, fundando-se no princípio da solidariedade. A entidade 

familiar sofreu e vem sofrendo avanços significativos nos 

últimos anos, a começar pela sua composição e estrutura, o que 

nos leva a dar as mãos e caminharmos juntos. 

 

 

 

Diretoria Executiva 

AFABAN 

Porto Alegre, agosto de 2020. 
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O objetivo desta Cartilha é 

contribuir no sentido de prestar 

informações que entendemos 

serem úteis. 
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ANOTAÇÕES 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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Juntos estaremos mais próximos 

Unidos somos mais fortes 

Av. Otávio Rocha, 54 – 8º andar – Porto Alegre/RS 

Fones: (51)3254-7300 | 99254-7056 

www.afaban.com.br | afaban@afaban.com.br 

facebook.com/Afaban 


