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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO UNIFICADO DA ORLA PORTUÁRIA 

Jornalista Cristiane Brandão28 de dezembro de 2022

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O
REQUERIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO

DE APOSENTADORIA NO PORTUS
1. Requerimento dirigido ao Portus - Instituto de
Seguridade Social, solicitando a Suplementação
de Aposentadoria. O requerimento (segue
modelo abaixo) deverá conter: seu nome
completo, o número do seu CPF, a sua matrícula
no Portus; seus dados para contato (e-mail e
telefones); a data e sua assinatura;
2. Cópia do seu RG ou outro documento de
identidade que contenha sua foto e assinatura.
O documento apresentado deve estar dentro da
validade; 
3. Cópia do seu CPF (dispensada se o número do
seu CPF constar do documento de identidade); 
4. Cópia de um comprovante de residência
atual (dos últimos três meses) em seu nome;
5. Cópia de um comprovante bancário em seu
nome, onde pretende que seja feito o
pagamento do benefício do Portus. 
OBS: No momento, o Portus tem convênio com
os bancos Bradesco e Banco do Brasil para
realizar os pagamentos de benefícios do plano. 
Caso receba o benefício de aposentadoria do
INSS no mesmo banco que pretende indicar, é
necessário verificar primeiramente com o banco
se a mesma conta pode receber depósitos de
outras origens;
6. Cópia das seguintes páginas da sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social: página que
apresenta a sua foto; qualificação civil; contratos
(com a baixa; a data de saída); anotações gerais -
informando o término do aviso-prévio (se
houver);
7. Cópia da sua rescisão de contrato de trabalho
com a empresa;
8. Cópia da homologação da sua rescisão de
contrato de trabalho com a empresa;

IMPORTANTE: Caso a rescisão de contrato de
trabalho seja feita com aviso-prévio indenizado,
o requerimento somente pode ser feito após o
término do período do aviso-prévio.
9. Cópia da carta de concessão da sua
aposentadoria do INSS (ela pode ser emitida
pelo site MEU INSS, acessando
https://meu.inss.gov.br/#/login). Caso o docu-
mento seja retirado pelo site do INSS, o mesmo
deverá conter o QR CODE e um código
alfanumérico, a fim de permitir a verificação de
sua autenticidade;
10. Cópia do extrato de pagamentos da sua
Aposentadoria do INSS (também pode ser
emitido pelo MEU INSS). Caso o documento seja
retirado pelo site do INSS, o mesmo deverá
conter o QR CODE e um código alfanumérico, a
fim de permitir a verificação de sua
autenticidade;
11. Cópia dos seus três últimos contracheques
na empresa;
12. Formulários Solicitação de Benefício (SOB),
Cadastro de Recebedor (CDR) e Pessoa
Politicamente Exposta (PPE), que serão
encaminhados pelo Portus após análise da
documentação acima. 

Toda a documentação acima deve ser
encaminhada, pelos Correios, para o endereço:
PORTUS - Instituto de Seguridade Social
Rua São Bento nº 8 – 6º andar, Centro – Rio de
Janeiro – RJ CEP: 20.090-010

A documentação pode ser analisada, caso
também seja enviada para o e-mail:
protocolo@portusinstituto.com.br 



REQUERIMENTO


