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FORMULÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (TEMPORÁRIA) 
 

À DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Nome do (a) beneficiário (a):       

RG Nº:       CPF Nº :        

Endereço:       

Bairro:       Município/UF:       CEP:       

Banco:                        AGEN / CC:       TEL (RES):       

Telefone (CEL):       E-mail:       

DADOS DO EX - SERVIDOR 

Nome do (a) Ex - servidor (a):       

Cargo:       Siape:       

Nível de Classificação:        Nível de Capacitação:               PV:       

(Técnico Administrativo em Educação) 

Nível:             Classe:       

(Docente) 

 

Venho, através do presente, requerer a Vossa Senhoria a concessão de Pensão, na condição de 
__________________________________________________, com fundamento nos artigos 215 e 217, da Lei nº. 8.112/90.  

 

Manaus _____/_____/_____                                 ______________________________________________________ 

                                                                                                Assinatura do requerente ou representante legal 

Documentos a Serem Anexados 

1.  DO EX-SERVIDOR: 
a) Original e Cópia da Certidão de óbito; 

 
 
2. DO(S) BENEFICIÁRIOS: 

a) Original e Cópia do R.G (Carteira de Identidade) e CPF; 
b) Original e Cópia  da Certidão de Casamento, no caso de cônjuge ou Certidão de Nascimento;  
c) Sentença de ( ) Separação Judicial ou ( ) Divórcio, com percepção de pensão alimentícia, se for o caso; 
d) Original e Cópia  do comprovante de Residência; 
e) Original e Cópia do Extrato Bancário com o nº. da Conta Corrente Individual, não podendo ser conta poupança ou conta corrente 

conjunta;  
f) Preenchimento de Formulário de Acumulação de Pensão e/ou Dependência Econômica, se for o caso; 
g) Laudo(s) Médico(s) que comprove(m) a invalidez, (Se for o caso); 
 
h) Documentação comprobatória, se for o caso,  de: 
i) ( ) Guarda de Responsabilidade  ( ) Tutela  ( ) Curatela  ( ) Pai/Mãe  ( ) Procurador  ( ) Outros. Especificar: ______________ 
 

3. DO REPRESENTANTE LEGAL (SE FOR O CASO) 
a) Original e Cópia do R.G. (Carteira de Identidade) e do CPF 
b) Original e Cópia do comprovante de Residência; 
c) Preenchimento do formulário em anexo de: (Acumulação de Pensão ) e Termo de Responsabilidade do Representante Legal, somente 

se for o caso. 
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Para Fins de Comprovação de União Estável como Entidade Familiar, Deverão ser Apresentados ainda os Documentos Abaixo: 

 
 
a) Original e Cópia da Certidão de Casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, se já tiver sido casado (a) ou de óbito se 

for viúvo (a); 

b) Original e Cópia da Prova de união estável como entidade familiar, mediante a apresentação de no mínimo 03 (três) dos seguintes 

documentos: 

c) Original e Cópia da Certidão de nascimento de filho havido em comum; 

d) Original e Cópia da Declaração do imposto de renda do servidor em que conste o designado como seu dependente; 

e) Disposições testamentárias; 

f) Declaração especial feita perante tabelião; 

g) Prova do mesmo domicílio; 

h) Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 

i) Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

j) Conta bancária conjunta; 

k) Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o designado como dependente do servidor; 

l) Ficha de assistência médica, da qual conste o servidor como responsável; 

m) Escritura de compra de imóvel pelo servidor em nome do designado. 

 

Importante 

 
Com base no artigo 216 da Lei 8112/90, As pensões distinguem, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias: 

 
 § 1º A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de 

seus beneficiários;  

 A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "c" do inciso I do artigo 217 da Lei 8112/90, 

exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e" 

 § 2º A pensão temporária e composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessão de 

invalidez ou maioridade do beneficiário; 

 A concessão de pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II do artigo 217 da Lei 

8.112/90, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".  

                                                           
SÃO BENEFICÁRIOS DE PENSÃO VITALÍCIA 

 

O cônjuge; A pessoa desquitada, Separada Judicialmente ou Divorciada, com percepção de pensão alimentícia; A companheira ou companheiro 

designado que comprove união estável como entidade familiar; A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; A pessoa 

designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor. 
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