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

REQUERIMENTO DE PENSÃO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________,  residente(s)  na  ______________________________________________________________________________,  cidade 

__________________________, Estado _____________, CEP ________________, telefone____________________, RG ____________________, CPF 

_____________________________,  título  eleitoral  _________________________,  na  qualidade  de  _______________________________________ 

do(a) ex-servidor(a) __________________________________________________________________________ vem requerer a V. Sª, a concessão 

da PENSÃO a que faz juz, em virtude do falecimento do(a) mesmo(a), ocorrido em _____/_____/_____.

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.

_________________________,_____/_____/_____               ___________________________________________

                      Local e data                                                                 Assinatura

______________________________________     __________________________________________    ________________________________________

        Nº da conta corrente                                                    Agência                                                         Banco

______________________________________     __________________________________________    ________________________________________

        Nº da conta corrente                                                    Agência                                                         Banco

______________________________________     __________________________________________    ________________________________________

        Nº da conta corrente                                                    Agência                                                         Banco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, estar ciente de que não poderei receber cumulativamente mais de duas pensões, conforme o art.  

225 da Lei nº 8.112/90, que assim dispõe:

“Art. 225 – Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção 

cumulativa de mais de duas pensões.”

___________________________, _______ de _______________ de ________.

____________________________________

Assinatura

Obs.: De modo à 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 no momento da abertura do processo administrativo:

• Declaração de conta corrente individualizada;

• 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) e dos beneficiários;

• Certificado da maior titulação (Diploma) do ex-servidor.

 A não apresentação de qualquer dos documentos acima relacionados, implicará no não andamento do processo



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

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA INDIVIDUALIZADA

DECLARO para fins de recebimento de pensão,  que possuo conta individualizada no 

Banco ___________________________________________, agência ___________________, conta corrente 

nº ______________________.

Niterói, _______ de ________________ de _______ .

____________________________________
Assinatura


