UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

REQUERIMENTO DE PENSÃO
Dados do Requerente:
Nome:
RG:

CPF:

Tel. resid.: (

)

Título Eleitoral:

Tel. cel.: (

)

E-mail:
End. resid.:

Bairro:

Cidade:

CEP:

UF:

Situação:
Cônjuge ( )

Companheiro(a) (

)

Filhos (

)

Outros (

): ____________________________

Ex-Servidor(a):
RG:

CPF:

Situação:

(

Título Eleitoral:

) Ativo

(

) Aposentado

Vem requerer a concessão da PENSÃO a que faz jus, nos termos do disposto no art. 217 da Lei nº 8.112/90,
em virtude do falecimento do(a) ex-servidor(a), ocorrido em _____/______/_______.
Para tanto, informo que possuo conta bancária individualizada no Banco ___________________________ ,
agência: _________________ , Conta corrente nº _____________________________ .
DECLARAÇÃO
Declaro, sob as penas da Lei, estar ciente de que não poderei receber cumulativamente pensão deixada por mais
de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de duas pensões, conforme o art. 225 da Lei nº 8.112/90
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015), que assim dispõe:
“Art. 225 – Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção
cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou
companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões.
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)”

Nestes termos, Pede Deferimento.
__________________,_____/______/_____
Local e Data

_________________________________________
Assinatura

Documentação necessária:
De modo a atender as exigências do Tribunal de Contas da União (TCU), deverão ser apresentados original e cópia dos
documentos abaixo para a devida autenticação no protocolo (ou cópia autenticada) no momento da abertura do processo
administrativo:
✓ Certidão de óbito;
✓ Identidade, CPF e título eleitoral do(a) ex-servidor(a) e dos beneficiários;
✓ Último contracheque do(a) ex-servidor(a);
✓ PIS / PASEP do(a) ex-servidor(a);
✓ Certificado da maior titulação (Diploma) do ex-servidor;
✓ Comprovante de estado civil (certidão de nascimento; certidão de casamento; certidão de casamento com a averbação
da separação ou certidão de óbito do(a) ex-cônjuge) do(a) ex-servidor(a) e dos beneficiários;
✓ Escritura Pública Declaratória de União Estável e outros documentos comprobatórios da união estável e da dependência
econômica (no mínimo três);
✓ Sentença que concedeu a pensão alimentícia, se for o caso;
✓ Sentença judicial que assegure pagamento de vantagem prevista no contracheque do servidor, se for o caso;
✓ Comprovante de residência (conta pública) em nome do(a) ex-servidor(a) e em nome dos beneficiários;
✓ Declaração de Dependência econômica e documentos comprobatórios, se for o caso;
✓ Declaração médica atualizada, no caso de invalidez;
✓ Identidade e CPF do Procurador/Curador, se for o caso;
✓ Procuração/Certidão de Curatela (se requerimento apresentado por procurado/curador);
✓ Outros documentos necessários: ___________________________________________________________

