
     

 

 

 

 

 

 

Caso venha a falecer, um trabalhador que não seja separado legalmente de sua mulher e tenha uma 

companheira deixará a pensão por morte para as duas. Isso porque a legislação previdenciária determina 

que tanto o casamento quanto a união estável dão direito a esse benefício. Se não houver outros 

dependentes, como filhos menores, o valor da pensão será dividido igualmente entre ambas. Para requerer 

a pensão por morte, a esposa deve apresentar os documentos do falecido, a certidão de óbito, seus 

documentos pessoais e a certidão de casamento.  

Já a companheira precisa comprovar a união estável com o segurado. Essa comprovação deve ser feita 

com a apresentação de alguns documentos como testamento, prova de mesmo domicílio, conta bancária 

conjunta, entre outros. É importante lembrar que para ter direito ao benefício é necessário que o falecido 

tivesse qualidade de segurado na data do óbito. Além disso, a duração do pagamento da pensão por morte 

pode variar conforme a quantidade de contribuições do segurado, tempo do casamento ou união estável 

antes do falecimento e idade do cônjuge/companheiro que receberá a pensão. 
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As pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez sem terem passado por exame 

médico-pericial nos últimos dois anos estão sendo convocadas para passar por uma avaliação. O chamado 

“pente-fino” dos benefícios por incapacidade tem o objetivo de reavaliar se essas pessoas ainda estão 

incapacitadas para o trabalho. No Brasil, até 31 de janeiro de 2018, foram realizadas 252.494 perícias com 

201.674 benefícios cancelados. O não comparecimento de convocados levou ao cancelamento de outros 

26.701 benefícios. A economia foi de R$ 5,8 bilhões. Apenas as pessoas que forem convocadas pelo INSS 

precisam passar pela nova perícia. Depois de receber a convocação, o beneficiário tem cinco dias úteis para 

agendar a perícia pelo telefone 135.  

Na data marcada, o segurado deve levar toda documentação médica disponível que comprove sua 

incapacidade para o trabalho. Caso não faça o agendamento ou não compareça ao exame, a pessoa terá o 

benefício suspenso. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para procurar o INSS e agendar a 

perícia. Se não procurar o INSS nesse prazo, o benefício será cancelado. 
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A inflação oficial do país teve leve alta em fevereiro, mas não o suficiente para o índice disparar. O IPCA 
ficou em 0,32% no período, a menor taxa para o mês desde ano 2000, quando ficou em 0,13%. Em janeiro, o 
índice havia sido de 0,29%. A alta de um mês para o outro foi influenciada pelo reajuste médio de 5,23% das 
mensalidades de cursos regulares no período de volta às aulas, segundo o IBGE, que divulgou os dados 
nesta sexta-feira (9). O grupo educação, que subiu 3,89% em fevereiro, foi responsável por mais da metade 
de toda a inflação do período. "Tradicionalmente fevereiro tem IPCA mais alto, mas dessa vez a surpresa 
veio da deflação dos alimentos. Isso fez a diferença em fevereiro, que sempre tem o impacto da educação”, 
disse o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves. Depois de uma alta de 0,74% em janeiro, os preços de 
alimentação e bebidas caíram 0,33% no mês passado, com destaque para carnes (queda de 1,09%) e frutas 
(deflação de 1,13%).  
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