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INTRODUÇÃO 
 

O presente Manual Prático – Investigação Social destina-se a orientar a realização desse 

procedimento que se difere da Sindicância Administrativa. O objetivo é apresentar o passo a 

passo, que deve ser adotado por todas as Representações do IPSM. 

Os procedimentos contemplados nesse manual são destinados à inclusão dos seguintes 

dependentes dos segurados vivos: companheiro (a); enteado (a); irmão (ã), menor ou inválido 

e economicamente dependente; pai ou mãe, economicamente dependente; menor sob guarda 

judicial ou tutela do segurado. 

Com relação aos militares falecidos, os procedimentos, que devem ser iniciados de 

ofício pelas Representações, serão supervisionados pelo Departamento de Serviço Social – 

DSS, do IPSM, localizado na sede. Este Departamento possui profissionais qualificados que 

irão auxiliar e ratificar as Investigações Sociais realizadas. 

O atendimento pelo DSS será realizado através do e-mail servico.social@ipsm.gov.br, 

ou através dos telefones (031) 3269-2082 / 3269-2083 / 3269-2084. 

A apuração dos fatos tem o intuito de auxiliar a Administração na tomada de decisão. O 

responsável deverá obter informações e provas, materiais e testemunhais, precisas e de acordo 

com o objeto principal da Investigação Social. 

Os Representantes devem treinar no mínimo duas pessoas, para que possam realizar o 

procedimento em sua ausência. 

Nas unidades onde não existam Representações as apurações serão solicitadas, via 

ofício, para o Comandante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, que designará o 

responsável. 

Na designação, deverá se levar em conta os valores intrínsecos ao caráter do mesmo, 

absoluta discrição, perspicácia e profissionalismo, sendo inerente o respeito da Administração 

Pública na instauração do Procedimento. 

O responsável deverá pautar-se nos princípios de responsabilidade, impessoalidade, 

imparcialidade evitando, com isto, juízo de valor. 

Deve cuidar de obter informações e provas materiais precisas de acordo com o objeto 

principal da Investigação Social. 

Para equilíbrio entre conteúdo e forma é necessária uma padronização. O responsável 

deve atentar para os seguintes requisitos fundamentais:  

Clareza: é dela que decorrem informações mais precisas para composição de seu 

parecer conclusivo, aí se enquadrando a coerência e a lógica das provas materiais obtidas;  
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Objetividade: deve se ater ao objeto específico originário;  

A Investigação Social se apresenta em três fases:  

 Motivação: descrição sucinta do objeto da Investigação Social;  

 Instrução: conjunto de provas e fatos; 

 Parecer conclusivo: síntese descritiva dos fatos, provas e conclusão do responsável 

sobre a existência ou não do objeto da Investigação Social. 
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1 CAPÍTULO 1 – MILITARES VIVOS 
 

Para os militares vivos a Investigação Social será realizada, inicialmente, apenas através da 

análise documental. Sendo identificada a possibilidade de fraude, ou a necessidade de 

complementação, deverá ser realizada a visita social, justificando-se a necessidade da mesma, através 

de audição de testemunhas que a administração entenda como pertinentes para o caso em específico.  

Em casos de extrema necessidade, devidamente justificados e autorizados pelo Diretor de 

Previdência, para o levantamento de dados poderá ser solicitado o apoio do Departamento de 

Controle e Regularidade de Pensões e Auxílios – DCR. 

Nas cidades localizadas no interior, as Representações deverão realizar as audições das 

testemunhas com o apoio do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, se for necessário. O relatório 

deve ser elaborado e assinado pelo responsável pela Representação ou substituto por ele designado. 

Havendo dificuldades deve-se acionar a Gerência de Beneficiários e Serviço Social que auxiliará em 

cada caso específico. 

 

1.1 Inclusão de Companheira (o) 
 

A. Preencher o Formulário – A ser realizado pelo segurado 

Acessar o site do IPSM - http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=prev12; 

 

Clicar no ícone “Acesse aqui o requerimento de inclusão de companheiro”. 

Em seguida será exibido o seguinte formulário: 
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As informações, delimitadas pelo quadro vermelho acima, devem ser preenchidas pelo 

segurado.  

Após o preenchimento o requerimento deve ser imprimido, assinado e datado. 

 

B. Documentos Necessários para Instrução do Requerimento 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente, preenchido de forma legível, sem 

rasuras e assinado pelo(a) segurado(a), de acordo com documento de 

identificação apresentado 
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 Requerimento de exclusão do (a) ex-esposo (a), se for o caso; 1 

 Quando o (a) pretenso (a) beneficiário (a) tiver idade superior a 16 (dezesseis) 

anos e inferior a 18 (dezoito), anos deverá apresentar a autorização dos seus 

genitores e/ou representante legal com reconhecimento de firma;  

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado; 

 Certidão de nascimento do(a) segurado(a) devidamente averbada, se solteiro; 

ou certidão de casamento devidamente averbada, se casado, separado, 

divorciado ou viúvo - com data de expedição de no máximo 90 dias; 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do pretenso beneficiário; 

 Certidão de nascimento do(a) pretenso(a) beneficiário(a), se solteiro(a); ou 

certidão de casamento, se casado, separado, divorciado ou viúvo, devidamente 

averbada; 

 CPF do(a) pretenso(a) beneficiário(a), caso não conste em outro documento 

apresentado; 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 60 

(sessenta) dias; 

 Comprovante de residência do pretenso beneficiário, atual, emitida nos últimos 

02 (dois) meses; 

 Escritura Pública de União Estável ou Contrato Particular de União Estável 

registrado em cartório.  

 

C. Documentos Adicionais sugeridos, para comprovação da União Estável 

                                                           
1 A exclusão de ex-esposo (a), de acordo com a Lei 10.366/1990, Art. 10-A: 

Art. 10-A. Ressalvado o disposto nos §§2º e 3º do art. 23 desta Lei, a perda da qualidade de 
dependente ocorre: 
I – para o cônjuge: 
a) pela separação judicial ou divórcio; 
b) pela anulação judicial do casamento; 
c) pela constituição de novo vínculo familiar, quando da separação de fato.  

Dessa forma, para a exclusão do (a) ex-esposo (a), nos casos descritos nas letras “a” e “b”, do citado artigo, deve 
ser apresentada certidão de separação com expedição recente (até 90 dias) ou documento judicial comprovando a 
separação ou anulação. 
No caso descrito na letra c, a constituição de novo vínculo familiar deve ser apurado através de investigação social, 
que comprove a separação de fato. 
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 (Obs: não é necessária a entrega de todos os documentos elencados, porém, deve-se esclarecer ao 
interessado que, quanto maior a quantidade de documentos entregues, maior a chance de 
comprovação da existência de União Estável.) 

 

 01 prova com data atual, do ano do requerimento; 

 01 prova com data intermediária entre 02(dois) a 03(três) anos da data do 

requerimento; 

 01 prova com data retroativa a 05(cinco) anos da data do requerimento; 

 Ação Judicial Declaratória de união estável; 

 Certidão de casamento do segurado com o pretenso beneficiário pelo rito 

religioso; 

 Seguro de vida em que figure o(a) segurado(a) e o(a) pretenso(a) como 

beneficiários da apólice de seguros, com registro do período de validade; 

 Declaração de Imposto de Renda do(a) segurado(a), na qual conste, o(a) 

pretenso(a) beneficiário(a) como dependente; 

 Declaração de Instituição bancária de existência de conta corrente conjunta, 

com registro do período de validade; 

 Disposições testamentárias do segurado em que conste o(a) pretenso(a) 

beneficiário(a); 

 Outros documentos que comprovem a união estável nos últimos 05 (cinco) anos 

ininterruptos, de acordo com a data do requerimento.  

 

D. Ações a serem tomadas pela Representação do IPSM no Interior 

 

 Realizar a conferência do Requerimento de Inscrição de Dependente e demais 

documentações; 

 Preencher o check-list de documentos enviados, conforme modelo abaixo – Anexo A; 

 O responsável pelo recebimento, na Representação do IPSM, deve preencher TODOS 

os campos da parte inferior do Requerimento de Inscrição de Dependente, datar, assinar 

e carimbar; 
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 Todos os documentos mencionados deverão ser digitalizados e inseridos no SEI –

conferir se a digitalização está legível (processos com documentos ilegíveis serão 

devolvidos); 

 O processo SEI criado deve ser enviado ao Departamento de Atendimento aos 

Beneficiários – DAB; 

 A documentação física deverá ser encaminhada posteriormente aos cuidados do DAB, 

após finalização do processo via SEI. 

 

Atenção: Não serão aceitos requerimentos com escrita ilegível. Não será aceito Processo SEI 

no qual qualquer documento digitalizado esteja ilegível. 

 

E. Ações a serem tomadas pela Sede do IPSM 

 

 Conferência dos documentos enviados pelo SEI – realizado pelo DAB; 

 Envio do processo eletrônico à Chefe da GBS – realizado pelo DAB; 

 Análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência; 

 Deferimento/Indeferimento pela Chefe da GBS e pelo Diretor de Previdência; 

 Caso seja deferido o pedido, o DAB realizará a inclusão; 

 Envio de Ofício pelo DAB para a Representação do IPSM, comunicando sobre o 

deferimento do pedido; ou, envio de Ofício pela Assessoria Jurídica, para a 

Representação do IPSM, comunicando sobre o indeferimento do pedido. 

 

A Representação do IPSM no interior deve comunicar o(a) segurado(a) a respeito da 

decisão do IPSM. 

 

1.2 Inclusão de Enteado (a) 
 

A. Preencher o Formulário – A ser realizado pelo segurado 
 

Acessar o site do IPSM - http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=prev13 
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Clicar no ícone “Acesse aqui o formulário de declaração de dependência econômica do 

enteado”. 

O segurado deve preencher o “Formulário – Declaração de Dependência Econômica”, que se 

encontra no Anexo B deste manual, de forma legível. 

 

O (a) segurado (a)/requerente deve preencher todos os campos, preencher com a localidade, 

datar e assinar. 

Clicar no ícone “Acesse aqui o requerimento de inclusão de enteado”. 
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As informações, delimitadas pelo quadro vermelho acima, devem ser preenchidas pelo 

segurado.  

Após o preenchimento o requerimento deve ser imprimido, assinado e datado. 

 

Clicar no ícone “Acesse aqui o modelo de declaração de enteado”. 
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O (a) segurado (a)/requerente deve preencher todos os campos, datar e assinar. 

 

B. Documentos Necessários 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) - devidamente preenchido 

e assinado; 



 
 

Página 14 de 49 
 

 Estar inscrita (o) no rol de dependentes do segurado junto ao IPSM a (o) 

mãe/pai biológica(o) do (a) menor – inserir no processo, a tela que comprova a 

inscrição; 

 Declaração de dependência econômica – Enteado – formulário no site; 

 Cópia de sentença judicial que homologou a pensão de alimentos, ou certidão 

cível positiva de ação de alimentos contra pai ou mãe do enteado, conforme o 

caso; 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do anterior 

caso ainda não tenha sido feito; 

 Cadastro de identificação com foto em que conste também o CPF – do(a) 

segurado (a) e do (a) enteado (a); 

 CPF do enteado, caso não conste em outro documento apresentado; 

 Certidão de Casamento do (a) segurado (a) com data de expedição recente, 

devidamente averbada, ou comprovação da união estável – máximo 90 dias; 

 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais e anotações da Carteira de Trabalho dos 

genitores do(a) enteado(a); 

 Certidão de Nascimento do (a) enteado (a) com a data de expedição recente – 

máximo 90 dias; 

 Declaração ou Certidão expedida pelo INSS, IPSEMG ou outro órgão; 

informando receber ou não benefício previdenciário, em nome do menor; 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitido nos últimos 02 (dois) 

meses; 

 Preencher o “Formulário de Declaração – Inclusão de Enteado”, que se encontra no 

Anexo C deste manual, de forma legível. 

 

C. Ações a serem tomadas pela Representação do IPSM no Interior 

 

 Realizar a conferência do Requerimento de Inscrição de Dependente e demais 

documentações; 

 Preencher o check-list de documentos enviados, conforme modelo Anexo C; 
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 O responsável pelo recebimento, na Representação do IPSM, deve preencher TODOS 

os campos da parte inferior do Requerimento de Inscrição de Dependente, datar, assinar 

e carimbar; 

 Todos os documentos mencionados deverão ser digitalizados e inseridos no SEI –

conferir se a digitalização está legível (processos com documentos ilegíveis serão 

devolvidos); 

 O processo SEI criado deve ser enviado ao Departamento de Atendimento aos 

Beneficiários – DAB; 

 A documentação física deverá ser encaminhada posteriormente aos cuidados do DAB, 

após finalização do processo via SEI. 

 

 

D. Ações a serem tomadas pela Sede do IPSM 

 

 Conferência dos documentos enviados pelo SEI – realizado pelo DAB; 

 Envio do processo eletrônico à Chefe da GBS – realizado pelo DAB; 

 Análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência; 

 Deferimento/Indeferimento pela Chefe da GBS e pelo Diretor de Previdência; 

 Caso seja deferido o pedido, o DAB realizará a inclusão; 

 Envio de Ofício pelo DAB para a Representação do IPSM, comunicando sobre o 

deferimento do pedido; ou, envio de Ofício pela Assessoria Jurídica, para a 

Representação do IPSM, comunicando sobre o indeferimento do pedido. 

 

A Representação do IPSM no interior deve comunicar o(a) segurado(a) a respeito da 
decisão do IPSM. 

 

1.3 Inclusão de Irmão (ã), menor ou inválido (a) e economicamente dependente 
 

A. Preencher o Formulário – A ser realizado pelo segurado 

 

Acessar o site do IPSM - http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=prev15 
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Clicar no ícone “Acesse aqui o requerimento de inclusão de irmão, menor ou inválido e 

economicamente dependente”. 

Em seguida será exibido o seguinte formulário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações, delimitadas pelo quadro vermelho acima, devem ser preenchidas pelo 

segurado.  

Após o preenchimento o requerimento deve ser imprimido, assinado e datado. 
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B. Documentos Necessários 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado; 

 Certidão de nascimento do segurado, devidamente averbada, atual, emitida nos 

últimos 90 (noventa) dias, se solteiro; ou certidão de casamento, devidamente 

averbada, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, se casado, separado, 

divorciado ou viúvo;  

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência de 

Benefícios do irmão, atual,  emitida nos últimos 02 (dois) meses, através do 

site: www.inss.gov.br; 

 Relatório médico circunstanciado (para o caso de irmão inválido); 

 Cópia do documento de identificação, com foto, do segurado (caso o documento 

não possua o CPF, entregar separadamente a cópia do mesmo); 

 Cadastro de pessoa física – CPF, do (a) pretenso (a) beneficiário (a), caso não 

conste em outro documento apresentado; 

 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais e anotações da Carteira de Trabalho dos 

genitores do(a) irmão(a); 

 Certidão de nascimento do irmão, devidamente averbada, atual, emitida nos 

últimos 90 (noventa) dias, se solteiro; ou certidão de casamento, devidamente 

averbada, atual, emitida nos últimos 02 (dois) meses, se casado; se separado, 

divorciado ou viúvo; 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses do requerimento; 

 Comprovante de residência do (a) pretenso (a) beneficiário (a), atual, emitida 

nos últimos 02 (dois) meses do requerimento; 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência de 

Benefícios dos pais, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, através do 

site: www.inss.gov.br, ou certidão de óbito, caso seja(m) falecido(s). 

 Preencher o “Formulário – Declaração de Dependência Econômica”, que se encontra 

no Anexo B deste manual, de forma legível; 
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 Preencher o “Formulário de Declaração para Inclusão”, que se encontra no Anexo G 

deste manual, de forma legível; 

 Anexar toda a documentação gerada no SEI. 

 

Somente para pretenso beneficiário categoria irmão maior de 21 anos inválido, 

apresentar: 

 Pretenso beneficiário curatelado: Certidão de curatela provisória atual ou 

Certidão de curatela definitiva ou certidão de nascimento do pretenso com 

averbação da interdição. É dispensado apresentação do relatório médico nestes 

casos. 

 Pretenso beneficiário não curatelado: Relatório médico atualizado contendo o 

histórico e a Classificação Internacional das Doenças (CID), a possibilidade de 

tratamento e a capacidade do pretenso em reger pessoa e bens, com data de 

expedição inferior a 60 (sessenta) dias do requerimento. É indispensável neste 

caso, o envio da carteira de identidade ou outro documento legal com foto, 

filiação, data de nascimento e naturalidade do irmão.  

 

ATENÇÃO! 

O Relatório médico original deverá ser apresentado no dia da perícia. Orientamos que 

sejam apresentados relatórios médicos de acompanhamento dos tratamentos e exames 

realizados, como: radiografias, laboratoriais, ultrassonografias, tomografias ou outros, 

relacionados com a patologia, pois o perito poderá solicitar documentação 

complementar. Caso tenha, apresente também laudo de internações hospitalares 

anteriores. 

 

C. Ações a serem tomadas pela Representação do IPSM no Interior 

 

 Realizar a conferência do Requerimento de Inscrição de Dependente e demais 

documentações; 

 Preencher o check-list de documentos enviados, conforme modelo Anexo D; 
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 O responsável pelo recebimento, na Representação do IPSM, deve preencher TODOS 

os campos da parte inferior do Requerimento de Inscrição de Dependente, datar, assinar 

e carimbar; 

 Todos os documentos mencionados deverão ser digitalizados e inseridos no SEI –

conferir se a digitalização está legível (processos com documentos ilegíveis serão 

devolvidos); 

 O processo SEI criado deve ser enviado ao Departamento de Atendimento aos 

Beneficiários – DAB; 

 A documentação física deverá ser encaminhada posteriormente aos cuidados do DAB, 

após finalização do processo via SEI. 

 

D. Ações a serem tomadas pela Sede 

 

 Conferência dos documentos enviados pelo SEI – realizado pelo DAB;  

 Envio do processo eletrônico à Chefe da GBS – realizado pelo DAB; 

 Análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência; 

 Agendar perícia junto à JCS, se aplicável; 

 Nova análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência, após passar pela JCS; 

 Deferimento/Indeferimento pela Chefe da GBS e pelo Diretor de Previdência; 

 Caso seja deferido o pedido, o DAB realizará a inclusão; 

 Envio de Ofício pelo DAB para a Representação do IPSM, comunicando sobre o 

deferimento do pedido; ou, envio de Ofício pela Assessoria Jurídica, para a 

Representação do IPSM, comunicando sobre o indeferimento do pedido. 

 

 
A Representação do IPSM deve comunicar o(a) segurado(a) a respeito da decisão do 

IPSM. 

 

1.4 Inclusão de pai ou mãe economicamente dependente 

 
A. Preencher o Formulário – A ser realizado pelo segurado 

 

Acessar o site do IPSM - http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=prev16 
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Clicar no ícone “Acesse aqui o requerimento para incluir pai e mãe economicamente 

dependentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações, delimitadas pelo quadro vermelho acima, devem ser preenchidas pelo 

segurado.  

Após o preenchimento o requerimento deve ser imprimido, assinado e datado. 
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B. Documentos Necessários 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado; 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado; 

 Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento do segurado se solteiro; 

ou certidão de casamento, devidamente averbada, emitida em cartório nos 

últimos 90 (noventa) dias, se casado, separado, divorciado ou viúvo; 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do anterior 

caso ainda não tenha sido feito; 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitido nos últimos 90 

(noventa) dias; 

 Comprovante de residência do (a) pretenso (a) beneficiário (a), atual, emitido 

nos últimos 90 (dias); 

 Certidão de nascimento do (a) pretenso (a) beneficiário (a), devidamente 

averbada, se solteiro; ou certidão de casamento, se casado, separado, divorciado 

ou viúvo, devidamente averbada; 

 Sentença de divórcio/separação judicial, caso genitor(a) seja divorciado ou 

separado judicial. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do (a) pretenso (a) beneficiário (a); 

 CPF do (a) pretenso (a) beneficiário (a);, caso não conste em outro documento 

apresentado; 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência de 

Benefícios do pai e/ou mãe, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, 

através do site www.inss.gov.br; 

 CNIS (cadastro nacional de informações sociais) do (a) pretenso (a) 

beneficiário (a); 

 Anotações da Carteira de Trabalho e/ou comprovante de renda do (a) pretenso 

(a) beneficiário (a); 

 Em caso de incapacidade para o trabalho: Laudo médico que ateste 

incapacidade para o exercício de atividades laborativas; 
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 Preencher o “Formulário – Declaração de Dependência Econômica”, que se encontra 

no Anexo B deste manual, de forma legível; 

 Preencher o “Formulário de Declaração para Inclusão”, que se encontra no Anexo G 

deste manual, de forma legível. 

 

C. Ações a serem tomadas pela Representação do IPSM no Interior 

 

 Realizar a conferência do Requerimento de Inscrição de Dependente e demais 

documentações; 

 Preencher o check-list de documentos enviados, conforme modelo Anexo E; 

 O responsável pelo recebimento, na Representação do IPSM, deve preencher TODOS 

os campos da parte inferior do Requerimento de Inscrição de Dependente, datar, assinar 

e carimbar; 

 Todos os documentos mencionados deverão ser digitalizados e inseridos no SEI –

conferir se a digitalização está legível (processos com documentos ilegíveis serão 

devolvidos); 

 O processo SEI criado deve ser enviado ao Departamento de Atendimento aos 

Beneficiários – DAB; 

 A documentação física deverá ser encaminhada posteriormente aos cuidados do DAB, 

após finalização do processo via SEI. 

 

D. Ações a serem tomadas pela Sede do IPSM 

 

 Conferência dos documentos enviados pelo SEI – realizado pelo DAB; 

 Envio do processo eletrônico à Chefe da GBS – realizado pelo DAB; 

 Análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência; 

 Deferimento/Indeferimento pela Chefe da GBS e pelo Diretor de Previdência; 

 Caso seja deferido o pedido, o DAB realizará a inclusão; 

 Envio de Ofício pelo DAB para a Representação do IPSM, comunicando sobre o 

deferimento do pedido; ou, envio de Ofício pela Assessoria Jurídica, para a 

Representação do IPSM, comunicando sobre o indeferimento do pedido. 
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A Representação do IPSM deve comunicar o(a) segurado(a) a respeito da decisão do 
IPSM. 
 

1.5 Inclusão de menor sob guarda judicial ou tutela do segurado 
 

A. Preencher o Formulário – A ser realizado pelo Segurado 
 

Acessar o site do IPSM - http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=prev17 

 

Clicar no ícone “Acesse aqui o formulário para inclusão de menor sob a guarda judicial ou 

tutela do segurado”. 

 

B. Documentos Necessários 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado; 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado; 

 Termo de guarda ou tutela judicial, constando o segurado como tutor ou 

guardião; 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do tutelado; 

 Certidão de Nascimento do MSG com a data de expedição recente - máximo 90 

dias; 

 CPF do tutelado, caso não conste em outro documento apresentado; 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência de 

Benefícios do tutelado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) meses, através do 

site www.inss.gov.br;; 

 Juntada da cópia da Certidão de Casamento ou de nascimento dos pais do 

menor, com data de expedição recente, máximo de 90 (noventa) dias; 
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 Cópia de sentença judicial que homologou a pensão de alimentos, ou certidão 

cível negativa de ação de alimentos contra pai ou mãe do MSG, conforme o 

caso; 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do anterior 

caso ainda não tenha sido feito; 

 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais do genitor (a) e anotações da carteira de 

trabalho do(a) genitor(a) do MSG; 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses; 

 Comprovante de residência do tutelado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses, ou declaração do segurado informando a residência. 

 

C. Ações a serem tomadas pela Representação do IPSM no Interior 

 

 Realizar a conferência do Requerimento de Inscrição de Dependente e demais 

documentações; 

 Preencher o check-list de documentos enviados, conforme modelo Anexo F; 

 O responsável pelo recebimento, na Representação do IPSM, deve preencher TODOS 

os campos da parte inferior do Requerimento de Inscrição de Dependente, datar, assinar 

e carimbar; 

 Todos os documentos mencionados deverão ser digitalizados e inseridos no SEI –

conferir se a digitalização está legível (processos com documentos ilegíveis serão 

devolvidos); 

 O processo SEI criado deve ser enviado ao Departamento de Atendimento aos 

Beneficiários – DAB; 

 A documentação física deverá ser encaminhada posteriormente aos cuidados do DAB, 

após finalização do processo via SEI. 

 

D. Ações a serem tomadas pela Sede 
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 Conferência dos documentos enviados pelo SEI – realizado pelo DAB;  

 Envio do processo eletrônico à Chefe da GBS – realizado pelo DAB; 

 Análise do processo pela Assessoria Jurídica da Previdência; 

 Deferimento/Indeferimento pela Chefe da GBS e pelo Diretor de Previdência; 

 Caso seja deferido o pedido, o DAB realizará a inclusão; 

 Envio de Ofício do DAB para a Representação do IPSM, comunicando sobre o 

deferimento do pedido; ou, envio de Ofício pela Assessoria Jurídica, para a 

Representação do IPSM, comunicando sobre o indeferimento do pedido. 

 
 

 
A Representação do IPSM no interior deve comunicar o(a) segurado(a) a respeito da 
decisão do IPSM. 
 
 
 

1.6 Inscrição Fraudulenta 
 

Havendo indícios de fraude na inscrição ou de dependente do segurado, ou caso o 
segurado omita do IPSM informações sobre fatos que ensejem na exclusão de dependente, será 
aberto processo administrativo que respeite os ditames da Lei Estadual nº 14.184/02. 

O segurado será notificado para apresentar defesa após ter acesso aos elementos de prova 
colhidos pelo IPSM. 

Durante a fase de produção de provas, caso seja interesse do segurado produzir 
depoimento pessoal ou de testemunhas, estes deverão acompanhar a peça defensiva por escrito 
e deverão ser devidamente assinados pelo depoente. 

Outras diligências solicitadas pela parte deverão ter sua pertinência analisada caso a caso. 
Após a produção de provas e apresentada a defesa pelo beneficiário, ou exaurido o prazo 

para apresentação de defesa, o procedimento será concluso à Diretoria de Previdência e o 
segurado posteriormente comunicado da decisão administrativa. 
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2 CAPÍTULO 2 – MILITARES FALECIDOS 
 

De acordo com o artigo 12 da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, alterada pela 
Lei nº 17.720/08 e regulamentada pelo Decreto nº 46.651/14, a prestação previdenciária 
compreende, para o dependente regularmente inscrito: a) pensão; b) pecúlio; c) assistência à 
saúde; d) auxílio reclusão; e e) auxílio funeral.  

Destaca-se que estão aptos ao recebimento da prestação previdenciária os dependentes 
elencados nos incisos do artigo 10, da Lei Estadual supramencionada. 

 
Instrução é o trabalho de apuração propriamente dito, durante o qual buscará as provas 

existentes e pertinentes ao fato apurado, com a finalidade de descobrir e comprovar a 

veracidade, materialidade e seu nexo de causalidade para o objeto da Investigação Social.  

São peças comuns que compõem sequencialmente a instrução:  

I. Requerimento do interessado;  

II. Despacho pela abertura do processo;  

III. Juntada de provas materiais e documentos pertinentes à apuração;  

IV. Oitiva do (a) requerente;  

V. Oitiva de 03 (três) testemunhas, ou mais, indicadas pelo (a) requerente;  

VI. Carta precatória (se necessitar citar pessoa em outra comarca);  

VII. Auto de exame de sanidade (se houver);  

VIII. Diligências e/ou outras provas (se houver); 

IX. Relatório motivado e fundamentado nos fatos apurados;  

X. Outros. 

Constitui-se de:  

I. Inquirição do (a) pretenso (a) beneficiário (a):  

Este (a) deverá apresentar documento de identificação com foto e CPF e responder 

a todas as perguntas formuladas pelo responsável; 

 

II. Inquirição de até três testemunhas:  

Estas deverão apresentar os documentos de identificação com foto e declarar seu 

nome, idade, residência e profissão, a relação com o(a) pretenso(a) beneficiário(a) e 

relatar o que sabe através de perguntas formuladas pelo responsável pela realização 

da Investigação Social;  
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Quando da entrevista com uma das testemunhas, deve-se procurar ficar em um local 

reservado, longe do(a) pretenso(a) beneficiário(a), para que a testemunha possa se sentir à 

vontade. 

Não podem testemunhar os incapazes, que são: 

I. o interdito por enfermidade ou deficiência mental; 

II. o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que 

ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, 

não está habilitado a transmitir as percepções; 

III. o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos; 

IV. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes 

faltam. 

 

Observação:  

a) Sendo o segurado falecido deve-se ouvir familiares do mesmo. 

 

1) Documentos:  

Consideram-se documentos, quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou 

particulares. 

Reunidas todas as suas peças cronologicamente, caso nada houver sido escrito no 

verso, poderá ser inutilizado com a expressão “em branco”. 

 

Havendo motivos de impedimento ou suspeição para a realização dos trabalhos, caberá 

ao responsável manifestar-se, formalmente, a respeito do fato, sob pena de ser responsabilizado, 

sendo as hipóteses, em regra, as descritas a seguir:  

I. Fica impedido de atuar na Investigação Social o servidor que:  

a) Tiver comunicado o fato motivador da apuração;  

b) Tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, 

descendente ou colateral, até o 4° grau, seja cônjuge ou companheiro, 

com quem apresentou a alegação do fato ou com o pretenso beneficiário. 

II. Fica sob suspeição para atuar o servidor que:  

a) Seja inimigo ou amigo íntimo do pretenso beneficiário, ressaltando que 

a amizade íntima é aquela que vai além do necessário relacionamento;  

b) Tenha particular interesse na decisão na Investigação Social.  



 
 

Página 28 de 49 
 

Os aspectos de impedimento ou suspeição devem ser objetivamente demonstrados por 

aquele que suscitá-lo. 

A Investigação Social não tem caráter sigiloso, devendo ser ouvido (a) o (a) requerente e 

testemunhas. Recomenda-se que seja concluída em 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual 

prazo pela autoridade competente.  

Inicia-se com o despacho e designação da autoridade competente.  

A cada depoimento, lavra-se o Termo de Declarações, onde devem constar, fielmente, 

as declarações realizadas pelo (a) depoente. Esse termo deve ser assinado pelo(a) responsável 

pela realização da Investigação e pelo (a) declarante e, se houver e estiver presente, o (a) 

advogado (a)/procurador (a) do(a) depoente.  

O (a) Responsável, antes de dar início à audição, deverá advertir o (a) depoente de que 

ele(a) tem o dever de responder às perguntas, não faltar com a verdade e não omitir os fatos, 

sob pena de ser responsabilizado(a) pelo crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal).  

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo 
judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena 
- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 

 

Durante o processamento da Investigação poderá ocorrer a necessidade de promoção de 

diligências.  

O ofício contendo convite para comparecimento deve, em regra, ter o ciente do(a) 

requerente/testemunha e/ou aviso de recebimento (AR).  

Concluídos os depoimentos e as diligências necessárias, deverá o(a)responsável 

elaborar o relatório final, que deverá conter elementos essenciais.  

O relatório é iniciado com um resumo dos fatos que ensejaram a abertura da 

Investigação. Na sequência, deverá ocorrer um relato acerca dos depoimentos colhidos e das 

diligências promovidas. Finaliza-se com a conclusão do (a) responsável que deverá concluir: 

I - Pela inexistência de provas que comprovem a veracidade da solicitação e objeto da 

Investigação;  

II - Pela existência de provas que comprovem o objeto da Investigação.  

Portanto, de uma maneira geral, podemos afirmar que a Investigação Social tem início 

com o despacho, a cargo da autoridade. Tão logo seja designado, o(a) responsável atuará da 

seguinte forma: providenciará a coleta de provas (instrução); fará a audição primeiro do (a) 

interessado (a) depois do (as) testemunhas, formulará o relatório final e, por fim, remeterá a 

investigação à autoridade para prosseguimento do feito e parecer conclusivo de deferimento ou 
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indeferimento da solicitação. O parecer caberá à autoridade que instaurou a investigação, 

devendo julgá-la em 05 (cinco) dias.  

 

Diligência é todo ato ou solenidade promovida para uma apuração específica. Ex: visita 
informal a casa de uma pretensa pensionista, exame pericial, etc... 
 

2.1 Inclusão de Companheira (o) 
 

Para comprovação do tempo de união estável (companheirismo) sob mesmo teto deve-

se solicitar, dentre outros, os seguintes documentos que são provas consideradas relevantes 

capazes de constituir elemento de convicção:  

I. Comprovante de endereço em comum (antigos  e recentes) de maneira a 

demonstrar duração do convívio; 

II. Conta bancária conjunta;  

III. Procuração ou fiança reciprocamente outorgadas;  

IV. Encargo doméstico evidente;  

V. Registro de associação de qualquer natureza onde figure o (a) companheira 

(o) como dependente;  

VI. Declaração de imposto de renda figurando o/a requerente como dependente. 

VII. Escritura pública de reconhecimento de União Estável;  

VIII. Casamento religioso.  

IX. Certidão de nascimento de filhos havidos em comum 

 

Outras provas menos relevantes também podem auxiliar na constituição do elemento de 

convicção, tais como:  

I. Fotografia onde se demonstre a harmonia familiar;  

II. Apólice de seguro onde conste o (a) segurado (a) como Instituidor (a) e o (a) 

interessado (a) como beneficiário (a) da indenização;  

III. Escritura de compra e venda de imóvel em nome do casal;  

IV. Contrato de locação de imóvel em nome do casal;  

V. Nota fiscal de aquisição de bens móveis em nome do (a) companheiro (a) 

e/ou do (a) segurado (a);  

VI. Correspondências destinadas à (o) companheira (o), constando o endereço 

do (a) segurado (a) e vice-versa;  
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VII. Boletim de ocorrência policial (BO), citando o estado civil, grau de 

parentesco da(o) pretensa(o) beneficiária(o);  

VIII. Notícias através de meios de comunicação estabelecendo relacionamento 

entre companheira (o) e segurado (a). 

 

Observação: Na Investigação Social de companheiro (a) não necessita ser comprovado 

a dependência econômica plena em relação ao (a) segurado (a), apenas a existência de união 

estável sob mesmo teto, que deve ser duradoura, pública e contínua sob as formas da lei. 

 

2.2 Inclusão de Genitores, Irmãos, Menor sob guarda ou Tutelado e Enteado 
 

As inscrições destes dependentes necessitam de comprovação de dependência 

econômica plena em relação ao (a) segurado (a), exigindo as seguintes provas:  

I. Nota fiscal e/ou recibo de drogaria e farmácia, se o (a) segurado (a) se apresenta 

como o (a) principal responsável pela compra de medicamentos da (o) pretensa 

(o) beneficiária (o) ou vice-versa;  

II. Encargo doméstico evidente;  

III. Extrato de depósito bancário, caso o (a) segurado (a) deposite alguma quantia 

em dinheiro na conta bancária da (o) pretensa (o) beneficiária (o); 

IV. Declaração para fins de imposto de renda constando o (a) pretenso (a) 

beneficiário (a) como dependente;  

V. Apólice de seguro onde conste o segurado como Instituidor e o/ a interessado (a) 

como beneficiário;  

VI. Conta Conjunta;  

VII. E outras provas que julgarem importantes; 

VIII. Certidão Positiva de Ação Judicial de Alimentos contra todos os parentes 

conhecidos do menor. 

 

Para espelhar melhor a realidade da situação econômica da (o) pretensa (o) beneficiária 

(o) o responsável poderá ainda anexar à Investigação Social:  

I. Cópia da carteira profissional para comprovação de que não exerce atividade 

laborativa;  

II. Certidão negativa de que não recebe benefício da Previdência Social;  
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III. Carnê de pagamento (contribuição) do INSS se for autônoma (o);  

IV. Cópia completa da declaração de imposto de renda para comprovação de 

dependência;  

V. IPTU ou registro da escritura da casa se proprietário de imóvel;  

VI. Recibo de aluguel;  

VII. Certidão de bens imóveis urbanos, passado pela Prefeitura. Se nada possuem a 

certidão virá negativa;  

VIII. Certidão de bens imóveis rurais, tirada no INCRA. Na declaração devem constar 

o nome e o número de inscrição de cada imóvel e área respectiva de cada um. Se a pessoa não 

possuir bens imóveis rurais, a certidão virá negativa. No interior em cada prefeitura existe um 

representante do INCRA nas Unidades Municipais de Cadastro;  

IX. Certidão passada pela Junta Comercial da cidade que não está inscrito como 

comerciante;  

X. Comprovante de pensão alimentícia caso receba do ex-marido;  

XI. Comprovante do ISS (Imposto Sobre Serviço) pago na Prefeitura. Caso não 

esteja inscrito como contribuinte do ISS, anexando a declaração negativa passada pela 

Prefeitura.  

 

Podem ocorrer situações em que o (a) pretenso (a) beneficiário (a) apresente vínculo 

com outro Órgão Previdenciário e/ou situação econômica que contrariem o disposto nos artigos 

12 ao 17 do Decreto 46.651/14 impedindo as inscrições.  

Irmãos maiores, além da Investigação Social, devem ser submetidos à perícia médica 

junto à JCS/PMMG, para avaliação de invalidez.  

 

2.3 Formulários 
 

2.3.1 Carta Precatória 
 

Ofício nº .........../............  

 

....................................., .......... de .................... de ........... (Cidade)                      (dia)                     
(mês)                (ano)  
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Ao Sr. (autoridade deprecada) Assunto: Carta Precatória. Anexos: cópias da investigação n. 
........../ANO/documentos (citar) e a relação dos quesitos a serem respondidos, contendo fls.;  

  

A fim de instruir a investigação social de que sou responsável, mandado instaurar pelo 
(autoridade), conforme cópias constantes do anexo, solicito de V. Sa. exarar o competente 
“Cumpra-se”, designando um servidor para o fim específico de inquirir  (dados da pessoa a ser 
inquirida), que se encontra morando na área de atuação desse Batalhão, residindo na rua 
(endereço completo), que figura como testemunha (ou requerente) na aludida investigação 
social, sobre os fatos que originaram a abertura do feito, formulando para tanto os quesitos que 
vão inclusos ao presente. Outrossim, esclareço a V. Sa. que o prazo para conclusão da presente 
investigação social termina no dia (data completa). Quesitos da precatória: 1. (especificar todos 
os questionamentos que devem ser respondidos pela pessoa a ser ouvida, deixando 
oportunidade para o deprecado formular outros que se fizerem necessários);  

  

2. (especificar todos os questionamentos formulados pela pessoa que requereu/ou testemunha 
que devem ser respondidos pela pessoa a ser ouvida após os quesitos formulados pelo 
responsável)  

 

2.3.2 Termo de Declarações 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

  

Aos ............... dias do ......... de ................... de dois mil e ...................., nesta cidade 
de................., Minas Gerais, na sala do..............., onde eu, ................................., responsável 
pela investigação social me encontrava, compareceu a Srª (Srº.) ................... natural de 
......................, com ...... anos de idade, solteira(o), filha de ........................e de ...................., 
Carteira de Identidade n.º ..................... CPF n.º  .................. residente à Rua .................., bairro 
....................., como investigado (a) no presente termo e acompanhada(o) de seu Procurador(a) 
Dr. .............................., OAB ................, sabendo ler e escrever, prestou o compromisso legal 
de dizer a verdade. Inquirida (o) a respeito do fato que deu origem a presente investigação social 
que lhe foi lida, respondeu que ..................................... Nada mais disse, nem lhe foi 
perguntado, para constar, lavrei este termo, iniciado às .......... h ........ min, foi encerrado às 
.......... h ........ min, do mesmo dia, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelo (a) 
investigado (a), seu procurador (advogado) e assinado pelo  mim, ..................... responsável 
pela investigação social 

  

______________________________________ 

Declarante/Testemunha 
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______________________________________ 

Advogado - OABMG xxxxxx 

  

  

______________________________________ 

Responsável pela investigação social 

  

  

Obs.: quando o Despacho para proceder a investigação abordar denúncia o responsável deverá 
especificar o tipo da denúncia logo após as qualificações do (a) investigado (a) como no 
exemplo abaixo: “Inquirida(o) a respeito do fato que deu origem a presente investigação 
social que lhe foi lida, DENÚNCIA DE QUE ELA(E), PENSIONISTA SENHORA(O) 
..............................., VIVE EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL COM O SENHOR(A) 
................................, respondeu que .......” 

 

2.3.3 Relatório/Parecer 
 

O relatório será composto de:  

  

1. INTRODUÇÃO   

A presente investigação social teve por finalidade apurar os fatos sobre 
...........................................  

 

2. DOS FATOS  

 Foi ouvido (a) o (a) requerente (investigado (a)) ........................ que declarou o seguinte: 
....................  

2.1 Foram ouvidas as testemunhas: a) Primeira Testemunha, ..........................., fl ....., depôs que 
o (a) investigado (a) ....................... b) Segunda Testemunha, ..........................., fl ......., depôs 
que é conhecida (o) da (o) pretensa (o) beneficiária (o) .................. c) Terceira Testemunha, 
.........................., fl ......., depôs que se mudou juntamente .............  

 

 2.2 Análise   
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A presente apuração teve como objetivo apurar os fatos sobre convivência marital entre 
..................  

 Tese do investigado (a):  Informou que é solteira e não possui filhos; que viveu com o ex-
segurado .....................  Comentários (quantos forem necessários): O (a) investigado (a) 
apresentou ............., fl .............., onde consta ..................  

 

2.3 Diligências: Descrever as diligências realizadas: locais visitados, entrevistas realizadas, etc.  

 

2.4 Provas materiais: Enumerar as provas materiais colhidas;   

 

3. CONCLUSÃO    

 Do exposto e da análise do que se pode apurar, verificou-se que as provas apresentadas 
pelo (a) investigado (a) ................  

 

4. PARECER   

Concluídos os trabalhos, somos de parecer que o (a) Sr. (Sra) ........................., não seja 
considerada companheira do ex-segurado (seja considerada companheira do ex-segurado) 
......................  

....................................., .......... de .................... de ...........                  (Cidade)                      (dia)                    
(mês)                 (ano)  

  

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela investigação 

2.3.4. Termo de Remessa 
 

Aos .......dias do mês de ............de ......., faço remessa destes autos ao Senhor (nome e cargo da 
autoridade julgadora) para os fins de direito. Do que, para constar, lavrei este, na qualidade de 
responsável, assino o presente termo.  

  

....................................., .......... de .................... de ...........                 (Cidade)                       (dia)                    
(mês)                  (ano)  

  

________________________________________ 
Responsável 
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2.4 Apuração de Fraude Previdenciária 
 

Havendo indícios de fraude na inscrição ou da ocorrência de fatos que ensejem na 
extinção de pensões, será aberto processo administrativo que respeite os ditames da Lei 
Estadual nº 14.184/02. 

O beneficiário será notificado para apresentar defesa após ter acesso aos elementos de 
prova colhidos pelo IPSM. 

Durante a fase de produção de provas, caso seja interesse do segurado produzir 
depoimento pessoal ou de testemunhas, estes deverão acompanhar a peça defensiva por escrito 
e deverão ser devidamente assinados pelo depoente. 

Outras diligências solicitadas pela parte deverão ter sua pertinência analisada caso a caso. 
Após a produção de provas e apresentada a defesa pelo beneficiário, ou exaurido o prazo 

para apresentação de defesa, o procedimento será concluso à Diretoria de Previdência e o 
beneficiário posteriormente comunicado da decisão administrativa. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

− Lei 8.112; 
− Lei Estadual 14.184/02 
− Lei Orgânica do IPSM nº 10.366/90 alterada pela Lei 17.720/14; 
− Decreto nº 46.651/14. 
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ANEXO A 

FORMULÁRIO - CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

INCLUSÃO DE COMPANHEIRA (O) 

 

Documentos anexos: 

 Requerimento de Inscrição de Dependente, preenchido de forma legível, sem 

rasuras e assinado pelo(a) segurado(a), de acordo com documento de 

identificação apresentado. 

 Requerimento de exclusão do (a) ex-esposo (a), se for o caso. 

 Autorização dos genitores e/ou representante legal com reconhecimento de 

firma (idade superior a 16 anos e inferior a 18 anos), se for o caso. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado. 

 Certidão de nascimento do(a) segurado(a) devidamente averbada, se solteiro; 

ou certidão de casamento devidamente averbada, se casado, separado, 

divorciado ou viúvo - com data de expedição de no máximo 90 dias. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do pretenso beneficiário. 

 Certidão de nascimento do(a) pretenso(a) beneficiário(a), se solteiro(a); ou 

certidão de casamento, se casado, separado, divorciado ou viúvo, devidamente 

averbada. 

 CPF do(a) pretenso(a) beneficiário(a), caso não conste em outro documento 

apresentado. 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 90 

(noventa) dias. 

 Comprovante de residência do pretenso beneficiário, atual, emitida nos últimos 

02 (dois) meses. 

 Escritura Pública de União Estável ou Contrato Particular de União Estável 

registrado em cartório. 

 01 prova com data atual, do ano do requerimento. 

 01 prova com data intermediária entre 02(dois) a 03(três) anos da data do 

requerimento. 
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 01 prova com data retroativa a 05(cinco) anos da data do requerimento. 

 Ação Judicial Declaratória de união estável. 

 Certidão de casamento do segurado com o pretenso beneficiário pelo rito 

religioso. 

 Seguro de vida em que figure o(a) segurado(a) e o(a) pretenso(a) como 

beneficiários da apólice de seguros, com registro do período de validade. 

 Declaração de Imposto de Renda do(a) segurado(a), na qual conste, o(a) 

pretenso(a) beneficiário(a) como dependente. 

 Declaração de Instituição bancária de existência de conta corrente conjunta, 

com registro do período de validade. 

 Disposições testamentárias do segurado em que conste o(a) pretenso(a) 

beneficiário(a). 

 Outros documentos que comprovem a união estável nos últimos 05 (cinco) anos 

ininterruptos, de acordo com a data do requerimento.  

 

ANEXO B 

FORMULÁRIO – DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 
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ANEXO C 

FORMULÁRIO - CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

INCLUSÃO DE ENTEADO (A) 

 

Documentos anexos: 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) - devidamente preenchido 

e assinado. 

 Estar inscrita (o) no rol de dependentes do segurado junto ao IPSM a (o) 

mãe/pai biológica(o) do (a) menor – inserir no processo, a tela que comprova a 

inscrição. 

 Declaração de dependência econômica – Enteado – formulário no site. 

 Cópia de sentença judicial que homologou a pensão de alimentos, ou certidão 

cível positiva de ação de alimentos contra pai ou mãe do enteado, conforme o 

caso. 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do 

anterior caso ainda não tenha sido feito. 

 Cadastro de identificação com foto em que conste também o CPF – do(a) 

segurado (a) e do (a) enteado (a). 

 CPF do enteado, caso não conste em outro documento apresentado. 

 Certidão de Casamento do (a) segurado (a) com data de expedição recente, 

devidamente averbada, ou comprovação da união estável – máximo 90 dias. 

 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais e anotações da Carteira de Trabalho dos 

genitores do(a) enteado(a). 

 Certidão de Nascimento do (a) enteado (a) com a data de expedição recente – 

máximo 90 dias. 

 Declaração ou Certidão expedida pelo INSS, IPSEMG ou outro órgão; 

informando receber ou não benefício previdenciário em nome do menor. 
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 Comprovante de residência do segurado, atual, emitido nos últimos 02 (dois) 

meses.’ 

 Preencher o “Formulário de Declaração – Inclusão de Enteado”, que se encontra no 

Anexo H deste manual, de forma legível. 

 

ANEXO D 

FORMULÁRIO - CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

INCLUSÃO DE IRMÃO (Ã), MENOR OU INVÁLIDO (A) E 

ECONOMICAMENTE DEPENDENTE 

 

Documentos anexos: 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado. 

 Certidão de nascimento do segurado, devidamente averbada, atual, emitida nos 

últimos 90 (noventa) dias, se solteiro; ou certidão de casamento, devidamente 

averbada, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, se casado, separado, 

divorciado ou viúvo. 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência 

de Benefícios do irmão, atual,  emitida nos últimos 90 (noventa) dias, através 

do site: www.inss.gov.br. 

 Relatório médico circunstanciado (para o caso de irmão inválido). 

 Cópia do documento de identificação, com foto, do segurado (caso o 

documento não possua o CPF, entregar separadamente a cópia do mesmo). 

 Cadastro de pessoa física – CPF, do (a) pretenso (a) beneficiário (a), caso não 

conste em outro documento apresentado. 

 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais e anotações da Carteira de Trabalho dos 

genitores do(a) irmão(a). 

 Certidão de nascimento do irmão, devidamente averbada, atual, emitida nos 

últimos 90 (noventa) dias, se solteiro; ou certidão de casamento, devidamente 
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averbada, atual, emitida nos últimos 02 (dois) meses, se casado; se separado, 

divorciado ou viúvo. 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses do requerimento. 

 Comprovante de residência do (a) pretenso (a) beneficiário (a), atual, emitida 

nos últimos 02 (dois) meses do requerimento. 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência 

de Benefícios dos pais, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, através 

do site: www.inss.gov.br, ou certidão de óbito, caso seja(m) falecido(s). 

 Preencher o “Formulário – Declaração de Dependência Econômica”, que se encontra 

no Anexo B deste manual, de forma legível. 

 Preencher o “Formulário de Declaração para Inclusão”, que se encontra no Anexo G 

deste manual, de forma legível. 

 

ANEXO E 

FORMULÁRIO - CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

INCLUSÃO DE PAI OU MÃE ECONOMICAMENTE DEPENDENTE 

 

 

Documentos anexos: 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado. 

 Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento do segurado se solteiro; 

ou certidão de casamento, devidamente averbada, emitida em cartório nos 

últimos 90 (noventa) dias, se casado, separado, divorciado ou viúvo. 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do 

anterior caso ainda não tenha sido feito. 
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 Comprovante de residência do segurado, atual, emitido nos últimos 90 

(noventa) dias. 

 Comprovante de residência do (a) pretenso (a) beneficiário (a), atual, emitido 

nos últimos 90 (dias). 

 Certidão de nascimento do (a) pretenso (a) beneficiário (a), devidamente 

averbada, se solteiro; ou certidão de casamento, se casado, separado, 

divorciado ou viúvo, devidamente averbada. 

 Sentença de divórcio/separação judicial, caso genitor(a) seja divorciado ou 

separado judicial. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do (a) pretenso (a) beneficiário (a). 

 CPF do (a) pretenso (a) beneficiário (a);, caso não conste em outro documento 

apresentado. 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência 

de Benefícios do pai e/ou mãe, atual, emitida nos últimos 90 (noventa) dias, 

através do site www.inss.gov.br. 

 CNIS (cadastro nacional de informações sociais) do (a) pretenso (a) 

beneficiário (a). 

 Anotações da Carteira de Trabalho e/ou comprovante de renda do (a) pretenso 

(a) beneficiário (a). 

 Em caso de incapacidade para o trabalho: Laudo médico que ateste 

incapacidade para o exercício de atividades laborativas. 

 Formulário de declaração de dependência econômica. 

 Preencher o “Formulário de Declaração para Inclusão”, que se encontra no Anexo G 

deste manual, de forma legível. 
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ANEXO F 

FORMULÁRIO - CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA JUDICIAL OU TUTELADO DO 

SEGURADO 

 

 

Documentos anexos: 

 

 Requerimento de Inscrição de Dependente (padrão) – devidamente preenchido 

e assinado. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do segurado. 

 Termo de guarda ou tutela judicial, constando o segurado como tutor ou 

guardião. 

 Carteira de identidade ou outro documento legal com foto, filiação, data de 

nascimento e naturalidade do tutelado. 

 Certidão de Nascimento do MSG com a data de expedição recente - máximo 

90 dias. 

 CPF do tutelado, caso não conste em outro documento apresentado. 

 Declaração de Benefícios do INSS ou Declaração de Existência/Inexistência 

de Benefícios do tutelado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) meses, através 

do site www.inss.gov.br. 

 Juntada da cópia da Certidão de Casamento ou de nascimento dos pais do 

menor, com data de expedição recente, máximo de 90 (noventa) dias. 

 Cópia de sentença judicial que homologou a pensão de alimentos, ou certidão 

cível negativa de ação de alimentos contra pai ou mãe do MSG, conforme o 

caso. 

 Declaração de imposto de renda do segurado do exercício vigente ou do 

anterior caso ainda não tenha sido feito. 
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 Comprovante de rendimentos, benefícios previdenciários, CNIS - Cadastro 

Nacional de Informações Sociais do genitor (a) e anotações da carteira de 

trabalho do(a) genitor(a) do MSG. 

 Comprovante de residência do segurado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses. 

 Comprovante de residência do tutelado, atual, emitida nos últimos 02 (dois) 

meses, ou declaração do segurado informando a residência 

 

 

ANEXO G 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO – INCLUSÃO DE PAIS E IRMÃOS 
 

 

 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO (PARA INCLUSÃO) 
 
Tipo de Beneficiário: PAIS, IRMÃOS  

 
Observação: 
1 – preencher os campos com letra legível ou digitar; 
2 – todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

 
DADOS DO (A) SEGURADO (A) 

Nome   
Data de Nascimento Idade 
Estado Civil  
 ⃝ Solteiro  ⃝ Casado  ⃝Viúvo(a)  ⃝Divorciado(a)  ⃝Separado(a) Judicial ou de Fato                  
 ⃝ União Estável 
Situação Militar         
⃝Ativo ⃝ Inativo 

Matrícula  OPM 

Posto/Grad/Cargo 
 
 

C. Ident (nº e órgão expedidor) 

Endereço (Logradouro, nº e complemento) Bairro 
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CEP 
 

 

Cidade Telefone (DDD) UF 

Tempo de Residência 
Localidade 
 
 

Data Assinatura 

 
DADOS DO (A) PROPOSTO (A) BENEFICIÁRIO (A) 

Nome   
Data de Nascimento Idade 
Estado Civil  
 ⃝ Solteiro  ⃝ Casado  ⃝Viúvo(a)  ⃝Divorciado(a)  ⃝Separado(a) Judicial ou de Fato                  
 ⃝ União Estável 
C. Ident (nº e órgão 
expedidor) 
 
 

Profissão Fonte de Renda Salário Mensal 

Endereço (Logradouro, nº e complemento) 
 

 

Bairro 

CEP 
 

 

Cidade Telefone (DDD) UF 

Vínculo com o(a) Segurado(a) 
 ⃝ Companheiro(a)           ⃝ Mãe           ⃝Pai              ⃝ Irmão (ã) menor de 21 anos ou 
inválido (a) 

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIAL 
Habitação 
 
 ⃝ Imóvel Próprio     ⃝ Imóvel Alugado    ⃝Imóvel Financiado     ⃝ Imóvel Cedido ou 
Emprestado 
 
 ⃝ Outros 
_______________________________________________________________________ 
 
Saúde 
 
 ⃝ Possui plano de saúde privado     ⃝ Usuário(a) do Sistema Único de Saúde – SUS 
 
 ⃝ Outros 
_______________________________________________________________________ 
 
Possui Filhos 
 
 ⃝ Sim – Com o(a) Segurado(a)     ⃝ Sim – De outro Relacionamento    ⃝ Não 
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Caso possua filhos informar: Nome, idade e se reside na companhia do(a) segurado(a) e 
proposto(a) beneficiário(a) ou de outra pessoa 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Outros dados sobre a condição social do(a) proposto(a) beneficiário(a)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________ 
 

PESSOAS QUE VIVEM EM SUA COMPANHIA 
Nome Idade Parentesco Profissão 

    
    
    
    

O(a) proposto(a) beneficiário(a) vive com o(a) segurado(a) 
 
 ⃝ Sim         ⃝ Não           ⃝ A quanto tempo______________ 
 
Declarações complementares (outras fontes de renda, outros bens móveis ou imóveis, 
etc)   
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________ 
 
Declaro, ainda, estar ciente de que: 

 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 
o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante, gera pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. 

 
Localidade 
 
 

Data Assinatura 
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ANEXO H 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO – INCLUSÃO DE ENTEADO(A) 
 

                  I P S M  
                  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                                 RUA PARAÍBA, 576 – SAVASSI – FONE (31) 3269-2000 – FAX (31) 3269-2002 – C. POSTAL 704 – CEP 30130-140 – BELO HORIZONTE – MG    

 
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO (PARA INCLUSÃO) 

Tipo de Beneficiário: ENTEADO (A)                                                                                    PREENCHER EM LETRA DE 
FORMA 

DADOS DO(A) SEGURADO (A) 
Nome                                                                                                                                  
 
 

Data Nasc Idade 
 

⃝ Solteiro(a)                             ⃝ Viúvo                        ⃝ Separado(a) 
Judicial 
⃝ Casado(a)                              ⃝ Divorciado(a)          ⃝ Separado(a) de 
Fato     

Situação Militar 
⃝ Ativo               ⃝ Inativo 

Matrícula 
 
 

Posto/Grad/Cargo OPM C. Ident (Nº e Órgão 
Expedidor) 

Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) 
 
 

Bairro 

CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Residência 

DADOS DO(A) CRIANÇA/ADOLESCENTE/JOVEM 
Nome 
 
 

Data Nasc Idade 

Reside na companhia do segurado?                             ⃝SIM       ⃝NÃO 
DECLARAÇÕES DOS PAIS BIOLÓGICOS 

Nome do Pai 
 
 

C. Ident (Nº e Órgão 
Expedidor) 

Data Nasc 
 
 

Idade Profissão Local de Trabalho Salário Mensal 

Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) 
 
 

Bairro 

CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Resid 

Nome da Mãe 
 
 

C. Ident (Nº e Órgão 
Expedidor) 

Data Nasc 
 

Idade Profissão Local de Trabalho Salário Mensal 



 

Página 47 de 49 
 

 
Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) 
 
 
 

Bairro 

CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Resid 

Outros dados sobre a condição social (casa própria, alugada, emprestada, de quem, outros, etc) 
 
 
 
 

 

 
 

PESSOAS QUE VIVEM NA COMPANHIA DO MENOR 
Nome Parentesco Grau de Instrução Idade Profissão Renda 

Mensal 
 
 

      
      
      
      
      

TOTAL DA RENDA FAMILIAR R$  
Assumo inteira responsabilidade pelas declarações prestadas, sob penas da Lei. 
 
Assinatura Pai – Data e Localidade: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura Mãe – Data e Localidade: 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________ 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO - INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA 
 

                  I P S M  
                  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                                 RUA PARAÍBA, 576 – SAVASSI – FONE (31) 3269-2000 – FAX (31) 3269-2002 – C. POSTAL 704 – CEP 30130-140 – BELO HORIZONTE – MG    

 
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO (PARA INCLUSÃO) 

Tipo de Beneficiário: MENOR SOB GUARDA                                                                 PREENCHER EM LETRA DE FORMA 
DADOS DO(A) SEGURADO (A) – GUARDIÃO(Ã) DA CRIANÇA, ADOLESENTE OU JOVEM 

Nome                                                                                                                                        
 
 

Data Nasc Idade 
 

⃝ Solteiro(a)                             ⃝ Viúvo                        ⃝ Separado(a) Judicial 
⃝ Casado(a)                              ⃝ Divorciado(a)          ⃝ Separado(a) de Fato     

Situação Militar 
⃝ Ativo               ⃝ Inativo 

Matrícula 
 
 

Posto/Grad/Cargo OPM C. Ident (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) 
 
 

Bairro 

CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Residência 

DADOS DO(A) MENOR 
Nome do Menor 
 
 

Data Nasc Idade 

Nome da Mãe 
 
 

DECLARAÇÕES DOS PAIS BIOLÓGICOS 
Nome do Pai 
 
 

C. Ident (Nº e Órgão Expedidor) 

Data Nasc 
 
 

Idade Profissão Local de Trabalho Salário Mensal 

Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) 
 
 

Bairro 

CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Resid 

Nome da Mãe 
 
 

C. Ident (Nº e Órgão Expedidor) 

Data Nasc 
 
 

Idade Profissão Local de Trabalho Salário Mensal 

Endereço (Logradouro, Nº e Complemento) Bairro 
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CEP 
 
 

Cidade UF Tempo Resid 

Motivação da Guarda do Menor (Transferência do Matriarcado) 
 
 
 
 

 

 
 

TERMO DE GUARDA 
Data 
 
 

Autoridade Judiciária Concedente 

Comarca 
 

PESSOAS QUE VIVEM NA COMPANHIA DO MENOR 
Nome Parentesco Grau de 

Instrução 
Idade Profissão Renda 

Mensal 
 
 

      
      
      
      
      

TOTAL DA RENDA FAMILIAR R$  
Assumo inteira responsabilidade pelas declarações prestadas, sob penas da Lei. 
 
Assinatura Pai biológico (se presente) – Data e Localidade: ________________________________________________ 
 
 
Assinatura Mãe biológica (se presente) – Data e Localidade: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 


