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REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL 

 

 

Senhor Diretor do Departamento de Pessoal da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, 

 

 

__________________________________, CPF n.º _____/_____/_____/____, RG  

n° _________________, órgão expedidor ______________________, vem requerer a V. Sª, o 

pagamento de Auxílio-Funeral, pelo óbito do ex-servidor (a)  

________________________________, ocorrido em ____/____/____, de acordo com o 

artigo 227 da Lei nº 8.112/90. 

 

 

N. Termos. 

P. Deferimento. 

 

__________________ – RJ, em,_____   de _______________________  de 201___     . 
 

 

_________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUXÍLIO FUNERAL 

 

1- DEFINIÇÃO:  

 

1.1. Benefício devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral de servidor falecido em atividade ou aposentado, em valor 

equivalente a um mês da remuneração ou provento.  

 

2- REQUISITO BÁSICO:  

 

2.1. Falecimento do servidor.  

 

3- DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA SOLICITAR AUXÍLIO FUNERAL:  

 

3.1. Requerimento padronizado.  

 

3.2. Documentos Originais com suas respectivas cópias:  

 

( ) Certidão de óbito do servidor falecido. (original e cópia)  

( ) CPF do requerente. (original e cópia)  

( ) Carteira de Identidade do requerente . (original e cópia) 

( ) Certidão de Nascimento ou Casamento do requerente. (original e cópia) 

( ) Comprovante de Rendimentos do Ex-servidor.  

( ) Carteira de Identidade do Ex-servidor. (original e cópia) 

( ) Nota Fiscal / Fatura do serviço funeral. (original e cópia)  

( ) Nota Fiscal de transporte do corpo, quando o falecimento ocorrer durante viagem em serviço. (original e cópia) 

( ) Banco Conta Corrente do requerente. 

( ) Endereço residencial e telefone p/ contato 

 

4- INFORMAÇÕES GERAIS:  

 

4.1 - O Auxílio-Funeral corresponderá a um mês da remuneração ou provento a que o servidor faria jus se vivo fosse, no mês do 

falecimento.  

4.2 - Se o servidor acumulava cargos legalmente, o Auxílio-Funeral será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. 

(art. 226 a 228).  

4.3 - O pagamento de Auxílio-Funeral será efetuado em 48 (quarenta e oito) horas.  

4.4 - Em caso de falecimento do servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do 

corpo correrão por conta da União (art. 226 a 228)  

4.5 - Quando da abertura do processo, os beneficiários serão instruídos para requerer a pensão e a conversão em pecúnia, se for o 

caso, dos períodos de licença-prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor que faleceu em atividade.  

4.6 - A solicitação deste benefício prescreve em 05 (cinco) anos.  

 

5- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

 

.1 - Artigos 110, inciso I e 226 a 228 da Lei n.º 8.112, de 11/12/90 (DOU 12/12/90), lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 . 


