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PRIMEIRAS 
PROVIDÊNCIAS 
APÓS A MORTE 

ORGANIZADA POR:
PATRICIA F. MONTE FEITOSA,
DEFENSORA PÚBLICA
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A morte é uma coisa certa na vida de toda pessoa. No entanto, 
raramente estamos preparados para conhecer todas as 
consequências deste fato. Muitas informações e direitos 
relacionados à morte, que é também um fato de implicações 

jurídicas, só teremos conhecimento quando ela acontece, causando maior 
sofrimento para adoção das providências relativa ao reconhecimento do 
corpo, providências de registro do óbito, identificação do cadáver, auxílios 
funerários, urna funerária e cemitério.

Nesta cartilha, a Defensoria Pública do Estado do Piauí traz informações 
básicas sobre direitos relativos que surgem após a morte natural da pessoa 
humana.  

Previne-se que aqui constarão apenas direcionamentos para as 
providências mais comuns relativas a este fato: registro do óbito, auxílio 
funeral, pensão previdenciária, e sucessão.

Segundo o artigo 6º do Código Civil:
 “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão 
definitiva.”

INTRODUÇÃO

1.  O QUE É A MORTE NATURAL?
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SE O FALECIMENTO ACONTECEU 
EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
O Médico responsável deve preencher integralmente A DECLARAÇÃO DE 

ÓBITO (DO) (LEI Nº 11.976, DE 7 DE JULHO DE 2009), que é  documento oficial 
do Sistema Único de Saúde para atestar a morte de indivíduos, pacientes e não 
pacientes.

PARA ONDE LEVAR A DECLARAÇÃO DE ÓBITO:  
Obrigatoriamente, uma das vias será remetida ao cartório de registro civil e 

outra à secretaria estadual ou municipal de saúde da jurisdição onde ocorreu o 
óbito. (§ 2o); e outra será arquivada na unidade que notificou o óbito.

QUE FAZER COM AS VIAS:
• 1ª via é retida será arquivada na unidade que notificou o óbito;
• 2ª via será para lavratura da Certidão de Óbito; 
• 3ª via ficará retida à secretaria estadual ou municipal de saúde da jurisdição 

onde ocorreu o óbito. (§ 2o)

PARA ÓBITOS NATURAIS OCORRIDOS 
FORA DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

CASOS DE MORTES NATURAIS 
COM ASSISTÊNCIA MÉDICA: 
Quem faz a DO: Médico, que atestará a morte;
Que fazer com as vias:
• 1ª via é retida para encaminhamento para para a secretaria municipal de 

saúde; (CONFERIR PROCEDIMENTO NO PIAUÍ) 
• 2ª via será para lavratura d a Certidão de Óbito; 
• 3ª- via ficará retida para encaminhamento para a secretaria municipal de 

saúde; (CONFERIR PROCEDIMENTO NO PIAUÍ)

Constatada a morte de uma pessoa, as primeiras providências dependerão 
do local e da causa da morte.

A primeira providência será solicitar a Declaração de Óbito, para fins de 
Registro Civil nos Cartórios de Pessoa Natural (Art. 9º, I da Lei Nº 6015/73). 

Onde obter?

2.  DECLARAÇÃO
      DE ÓBITO
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CASOS DE MORTES NATURAIS 
SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA (DOMICÍLIO): 
 Quem faz a DO: Serviço de Verificação de Óbitos (SVO);
 Quando não existir Serviço de Verificação de Óbitos: qualquer médico 

deve preencher o documento;
 Quando a morte for natural e não haja médico: o responsável pelo 

falecido, acompanhado de duas testemunhas, comparece ao cartório do registro 
Civil, que preenche as três vias da DO. 

 Que fazer com as vias:
• 1ª via é retida para encaminhamento ao serviço de verificação de óbito. 
• 2ª via será para lavratura d a Certidão de Óbito; 
• 3ª- via ficará retida no Instituto Médico-Legal (IML), no prontuário do 

falecido.

PARA ÓBITOS POR CAUSAS 
ACIDENTAIS E/OU VIOLENTAS
 Quem faz a DO: O legista do Instituto Médico-Legal (IML);
 Na ausência de médico legista: o perito designado preenche a DO;
 Que fazer com as vias:
• 1ª via é retida para encaminhamento ao serviço de verificação de óbito. 
• 2ª via será para lavratura da Certidão de Óbito, geralmente, entregue a 

familia; 
• 3ª via ficará retida no Instituto Médico-Legal (IML), no prontuário do 

falecido.
O art. 77 da lei 6.015 dispõe que: 
• “Art. 77 – Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de registro 

do lugar do falecimento (…)”
• § 1º Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) 

ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de 
falta, será previamente feito”.
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QUEM PODE REGISTRAR: 
(ver art. 79 da Lei de Registro Público)
• Os responsáveis por presídios ou hospitais (públicos e particulares);
• Pessoas que tenham acompanhado os últimos momentos do finado;
• Médicos que tratavam o falecido;
• Religiosos que conheciam o falecido;
• Vizinhos ou alguém da comunidade que conhecia falecido;
• Policiais, quando a pessoa é encontrada morta.

3. CERTIDÃO 
DE ÓBITO

OBS.: O responsável pela declaração do óbito deve declarar se o falecido 
deixou bens, testamento, se era eleitor, nome e idade de eventuais filhos vivos e 
nome dos filhos falecidos.

Se os filhos não forem reconhecidos, só pode registrar aquele que presenciou 
o óbito, e na falta dos parentes previstos em lei.

DOCUMENTOS ESSENCIAIS 
PARA REGISTRAR O ÓBITO:
• O atestado ou declaração de óbito;
• Certidão de nascimento ou casamento;
• Documento de identidade;
• Documento contendo o número do CPF;
• Título de eleitor;
• Número do benefício do INSS (no caso de aposentado, beneficiário 
ou pensionista na data do falecimento).

A Certidão (ou Registro de Óbito) é 
emitida pelo Cartório de Registro Civil, 
mediante a apresentação da declaração 
ou atestado emitido pelo médico. Na 
Certidão de Óbito contam informações 
como: data e hora do falecimento; estado 
civil da pessoa falecida (se era casada 
ou solteira); se deixou filhos (nome e 
idade de cada um deles), se deixou bens 
e herdeiros; se era eleitora e a causa da 
morte, natural ou violenta. FO
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4. 
AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTOS

FALECIDO NÃO TEM REGISTRO 
DE NASCIMENTO E NEM DOCUMENTOS
• Primeiramente, será providenciado o registro tardio, nos termos da Lei Nº  6015.
• Poderá ser utilizado as normas do Provimento 28 do CNJ, se o falecido 

tiver até 12 anos.
• Providências para que o corpo seja identificado: realização de exames 

de DNA e odontolegal; exame de fotos, descrição das características de 
vestes ou sinais particulares como tatuagens, alterações físicas, enfim, o 
máximo de descrição nos laudos cadavéricos. Requisitos, art. 81 da Lei Nº 
6015/73.

FALECIDO TEM CERTIDÃO DE NASCIMENTO, 
MAS NÃO TEM DOCUMENTOS
• Realizar a identificação dactiloscópica, se no local existir esse serviço.
• O CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, 

casamento e óbito.
• O sistema para a emissão do CPF estiver indisponível, o registro não será 

obstado, devendo o oficial averbar, sem ônus, o número do CPF quando 
do reestabelecimento do sistema. (art. 6º do Provimento n 63/2017).

OBS.: Para tirar o CPF de pessoa falecida:  
IN 1.548/2015 da Receita Federal:
a) Certidão de Óbito ou Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento 
em que conste a averbação da data do óbito;
b) Documento de identificação oficial, Certidão de Nascimento ou Certidão 
de Casamento da pessoa falecida, caso não conste a data de nascimento e 
nacionalidade na Certidão de Óbito;
c) Documento que comprove a legitimidade do solicitante;
d) Documento de identificação oficial com foto do solicitante; 
e) Para o caso de inscrição, documento que a justifique.

OBS.: Se passar o prazo para registro do óbito, se perder 
a Declaração de óbito, procure a Defensoria Pública para fins de 

providenciar ação de suprimento de registro civil.
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No âmbito de Teresina, os parágrafos 2º e 3º do Artigo 1º da Lei 
Nº4.916/2016, estabelecem o Auxílio Funerário, que consiste no serviço que 
oferta urnas funerárias para famílias de baixa renda, além do cortejo fúnebre e 
do sepultamento do corpo.

QUEM TEM DIREITO: 
• Auxílio é para a família que tiver uma renda mínima per capita igual ou 

inferior a ½ (meio) salário mínimo.

• Registro atualizado no CadÚnico (feito nos CRAS); RG, CPF e número do 
NIS. 

CORPOS NÃO IDENTIFICADOS TEM DIREITO? 
• O parágrafo 3º confere o direito ao benefício aos corpos não 

reclamados (indigentes) do Instituto Médico Legal (IML) da capital, 
independentemente de estar inscrito no CadÚnico, desde que o óbito 
tenha ocorrido no município de Teresina. 

O QUE FAZER:
• Munido documentos, o responsável pelo falecido deve ir à sede do Plantão 

Funerário de Teresina para dar entrada no pedido de uma urna funerária. 

• Endereço útil do Plantão Funerário: Rua 1° de Maio, próximo ao Hospital 
Getúlio Vargas, no Centro de Teresina.

5. AUXÍLIO FUNERÁRIO
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FALECEU MEU PARENTE, TENHO DIREITO A ALGUM AUXILIO DO 
INSS? Sim. Pensão por morte, se for segurado da Previdência, direito é conferido 
ao(art. 16 e 18, Lei n 8213/90):

• Cônjuge, à companheira, ao companheiro ou ao filho não emancipado 
do segurado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, com 
deficiência intelectual, mental ou deficiência grave;

• Aos pais; comprovada a dependência econômica.

• O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) .

• 

• O Enteado e menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do 
segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 
estabelecida no Regulamento (art. 16, § 2º da Lei 8.213/91).

• No caso do cônjuge divorciado ou separado, ele poderá ter direito à pensão 
por morte, desde que recebesse pensão alimentícia ou tenha voltado a 
conviver maritalmente com o falecido. (ver Lei 8.213/91, art. 76).

• Súmula 336, STJ: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial 
tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a 
necessidade econômica superveniente”.

• A pessoa beneficiária não perde direito de receber pensão por morte 
pensão por morte pelo falecimento do esposo, em caso de manter novo 
relacionamento, porém, não pode receber duas pensões por morte deixada 
por cônjuge ou companheiro (a). (Lei 8.213/91, Art. 124.)

6. AUXÍLIO DO INSS

Obs.: § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste 
artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
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7. HERANÇA
 O Art. 1.784 do CC. estabelece que a herança transmite-se, desde logo, aos 

herdeiros legítimos e testamentários. 

QUAIS SÃO HERDEIROS LEGÍTIMOS? 
• Descendentes; Ascendentes; Cônjuge/companheiro sobrevivente; colaterais, 

observadas as disposições do Código Civil.
• Se for companheira for herdeira, deve demonstrar esta condição para fins 

de ter direito à herança.

COMO RECEBER A HERANÇA
Se o falecido tiver bens, abrir processo de inventário, no prazo de 30 dias.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 DO FALECIDO
• Certidão de óbito;
• Certidão de casamento (se for o caso);
• Escritura pública união estável (se for o caso);
• Certidão de divórcio ou separação (se for o caso);
• Certidão de nascimento, se era solteiro;
• Certidão de negativa de débitos com a União, o Estado ou município;
• Comprovante de residência;
• Identidade e CPF.

DOS BENS:
• Certidão de matrícula do imóvel;
• Comprovante de propriedade;
• Certidão de ônus reais, que informa se há alguma restrição em relação a 

financiamento, compra ou venda, por exemplo;
• Documento do município sobre o valor venal (estimativa) do imóvel quando 

ele for urbano. Geralmente, se utiliza a guia de IPTU;
• Certidão de negativa de débitos do imóvel com o município (para imóveis 

urbanos);
• Certidão de negativa de débitos federais e certificado de cadastro de imóvel 

rural (se for o caso);
• Comprovante de propriedade de veículos (se for o caso);
• Contrato social e a certidão da junta comercial se a pessoa possuía empresa. 
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DOS HERDEIROS:
• Certidão de nascimento, em caso de solteiro;
• Certidão de casamento, se casado;
• Escritura pública, em caso de união estável;
• Certidão de divórcio ou separação (se for o caso);
• Identidade e CPF.

SE O FALECIDO NÃO TIVER BENS
Pedimos apenas alvará judicial nas seguintes hipóteses:

• Transferência de veículo quando não existirem outros bens;
• Valores devidos pelos empregadores aos empregados;
• Montantes de contas individuais de FGTS e PIS-PASEP não pagos;
• Restituição de imposto de renda e outros tributos;
• Saldos bancários e resíduo de aposentadoria ou outro benefício 

previdenciário.

DOS HERDEIROS
• Certidão de nascimento, em caso de solteiro;
• Certidão de casamento, se casado;
• Escritura pública, em caso de união estável;
• Certidão de divórcio ou separação (se for o caso);
• Identidade e CPF.

DO FALECIDO
• Certidão de óbito; 
• Certidão de casamento (averbação do divórcio, se for o caso) , ou escritura 

pública união estável;
• Certidão de nascimento, se era solteiro;
• Certidão de negativa de débitos com a União, o Estado ou Município;
• Identidade e CPF.
• Extratos das contas, beneficio, documento do veículo, etc.
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 Constituição Federal.
 Lei de Registro Público.
 Provimentos CNJ.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES

9. SIGLAS

10. BIBLIOTECA

É POSSÍVEL, MESMO POST MORTEM:
• Reconhecer união estável.
• Reconhecer filiação post mortem.
• Indenização por danos morais contra a honra de pessoa falecida.
• Respeito às declarações de última vontade.

• DO:  Declaração de óbito 
• LRP: Lei de Registro Público.
• CC: Código Civil
• CPC: Código de Processo Civil
• CF: Constituição Federal.
• DPE-PI: Defensoria Pública do Estado do Piauí
• IML: Instituto Médico Legal  
• CadÚnico: Cadastro Único
• CNJ: Conselho Nacional de Justiça
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LAVRAR A CERTIDÃO DE ÓBITO
Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais
Rua Sete de Setembro, 410 , Centro/Norte, Teresina-PI.
Tel: (86) 3222-9507 ou (86) 3303-7583

2º Cartório de Registro Civil 
Rua Senador Teodoro Pacheco, 855, Teresina-PI.
Tel: (86).3221-5866

Cartório do 3º Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais
Rua David Caldas, Nº 173, Centro,  Teresina-PI.
Tel: (86) 3221-0643

IDENTIFICAÇÃO DE CORPO
IML – Instituto Médico Legal
Rua Francisca de Melo Lobo, SN, Bairro Saci, Teresina-PI. 
Tel: (86) 3216-5208

PLANTÃO FUNERÁRIO
Rua 1º de Maio,  291, Centro, Teresina-PI.
Tel: (86) 3215-7499 - 24 horas

SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 
Hospital Getúlio Vargas
Av. Frei Serafim, 2352 – Centro. Teresina-PI.
Tel: (86) 3221-3040

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS
Defensoria Pública do Estado do Piauí
Diretoria de Primeiro Atendimento Cível 
Av. João XXIII, 865 – Jóquei, Teresina-PI.
Tel. e WhatsApp:(86) 9 9426-1053  
Atendimento remoto de 8 às 14 horas 

11. ENDEREÇOS ÚTEIS
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BUSQUE SEUS DIREITOS!

A DEFENSORIA PÚBLICA É A 
INSTITUIÇÃO QUE AJUDA NA 

CAMINHADA!


