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REQUERIMENTO DE PENSÃO CIVIL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUIDOR: 

Nome Completo:       

Cargo:       SIAPE:       

CPF:       Data do óbito:       

 

 
DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE 

Nome:       

Nome da Mãe:       

Data de nascimento:       CPF:       Estado Civil:       

Identidade:       Órgão expedidor:       
Data de expedição: 

     /     /      

Título Eleitoral:       Zona:      Seção:       
Data de expedição: 

     /     /      

Endereço:       

Bairro:       Município/UF:       CEP:       

Telefone: (     )       E-mail:       

Profissão:       Situação:  Ativo     Aposentado 

Servidor Público:  Não      Sim – Órgão:       ;Órgão:       

Relação de parentesco/ dependência do beneficiário com o ex-servidor: 

 Cônjuge  Ex-cônjuge que receba pensão alimentícia  Companheiro(a)  

 

 Filho(a)  Mãe e/ou Pai que comprove(m) dependência econômica  Outro:       

 

 
DADOS DA CONTA SALÁRIO 

Banco:       Agência:       Conta Salário:       

 Declaro não ser titular de conta salário para fins de concessão de pensão civil. Solicito declaração para abertura 

de conta salário junto ao Banco:  
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DADOS DO PROCURADOR (se houver): 

Nome:       CPF:       

Identidade:      Órgão expedidor:      UF:      Data de expedição:      /     /      

Endereço:       

Bairro:       Município/UF:       CEP:       

Telefone: (     )       E-mail:       

 

 
     /     /      _______________________________________________________ 

Data do requerimento Assinatura do Requerente/Procurador 

 

DOCUMENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO  

 Certidão de óbito; 

 RG e CPF do servidor falecido; 

 Última Declaração de imposto de renda; 

 Diploma referente ao último nível de escolaridade (fundamental, médio, graduação, especialização, mestrado 

e/ou doutorado) 

DOCUMENTOS DO REQUERENTE  

 Requerimento devidamente preenchido; 

 RG e CPF do requerente; 

 Declaração de Acumulação de Pensão/Aposentadoria/Benefício 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/progep/paginas/pagina_estatica.jsf?id=1479 

 Certidão de casamento atualizada, contendo averbação do óbito; 

 Certidão de nascimento dos filhos menores 21 anos; 

 Outros documentos que se façam necessários (comprovação tutela ou curatela, designação de dependentes, laudo 

médico no caso de beneficiário inválido ou deficiente, comprovação de dependência econômica e comprovante 

judicial de percepção de pensão alimentícia); 

 Declaração de nada consta de Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, em caso de filho maior inválido ou Comprovante de desistência do benefício; 

 Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral (exceto para os pensionistas menores de 18 anos de idade e 

para maiores de 70 anos de idade); 

 Comprovante de conta salário, no nome do beneficiário da pensão, nos bancos credenciados com o Governo 

Federal; 

 Comprovante de endereço; 

 Último contracheque dos demais benefícios de pensão ou provento de aposentadoria, em caso de acumulação de 

Pensão e/ou aposentadoria; 

 Termo de Responsabilidade de Representante Legal (somente para os casos de beneficiário que possua tutor, 

curador ou procurador), 

 Para os casos de pensão para companheiro(a), a início de prova, devem ser apresentados no mínimo 03 (três) 

dos seguintes documentos:  

    a. Certidão de nascimento de filho havido em comum; 

    b. Certidão de casamento religioso; 

    c. Declaração do imposto de renda do servidor em que conste o companheiro como seu dependente; 

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/progep/paginas/pagina_estatica.jsf?id=1479
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    d. Disposições testamentárias, ou seja, testamento com cláusulas que evidenciem o vínculo entre os 

companheiros; 

    e. Escritura Pública Declaratória de União Estável expedida por Tabelião de Cartório; 

    f. Prova do mesmo domicílio, mediante correspondências para um e outro companheiro dirigidas para o 

mesmo endereço; 

    g. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão dos atos da vida civil, 

como contas de consumo de luz, água, telefone, gás, em nome de ambos. 

    h. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

    i. Conta bancária conjunta; 

    j. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do servidor; 

    k. Ficha de assistência médica, da qual conste o servidor como responsável; 

    l. Escritura de compra de imóvel pelo servidor, em nome do dependente. 

 


