
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans, travesti
ou  transexual,  tendo  em  vista  o  disposto  na  Resolução  CNJ  n°  270/2018):
_________________________________________________________________________

Nome civil: _______________________________________________________________

Carteira de Identidade Civil (RG) n°: ___________________________________________

Órgão expedidor: ____________________________ Data da expedição: ______________

CPF: ____________________ E-mail: ________________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: ___________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tendo  em  vista  o  disposto  nos  arts.  112  a  114  da  Lei  nº  20.756/2020estadual,
COMUNICO O ÓBITO do(a) servidor(a) _________________________________________

___________________, matrícula n° __________________, e SOLICITO o pagamento de:

[___] AUXÍLIO-FUNERAL¹  (quando  o  funeral  tiver  sido  custeado  por  pessoa  da
família²). Neste caso, especificar o respectivo vínculo: _____________________________.

[___] INDENIZAÇÃO¹ (quando o funeral tiver sido custeado por terceiro).

Para tanto, indico a seguinte conta bancária de minha titularidade:

Banco: ________________________________________ Código do banco n°: __________

Agência nº: _______________________     Tipo de conta: [___] corrente ou [___] poupança

Conta nº: _________________________

_______________________________, ______ de ____________________ de _________.

_________________________________________________________________

Assinatura do(a) requerente

Continua na página seguinte.



1) O auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da Lei nº 20.756/2020estadual, será
pago à pessoa da família que houver custeado o funeral do(a) servidor(a) falecido(a),
ainda que aposentado(a) ou em disponibilidade, em valor correspondente a 5 (cinco)
vezes o menor vencimento de cargo de provimento efetivo dos Quadros estaduais com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

Tendo o funeral sido custeado por terceiro, este será indenizado.

2) De acordo com o art. 277 da Lei n° 20.756/2020estadual, “Para os efeitos desta Lei,
consideram-se da família do servidor o cônjuge ou o companheiro, os filhos e, na forma
da legislação  federal  sobre imposto  de  renda  da  pessoa  física,  os  que forem seus
dependentes econômicos”.

Documentos* necessários para solicitar auxílio-funeral/indenização:
   

a) certidão de óbito do(a) servidor(a) falecido(a);

b) carteira de identidade civil (RG) e CPF do(a) requerente;

c)  funeral custeado por  cônjuge do(a) servidor(a) falecido(a): certidão de casamento com
anotação de óbito;

d)  funeral  custeado  por  companheiro(a)  do(a)  servidor(a)  falecido(a):  d.1)  certidão  de
nascimento do(a) requerente, se for solteiro(a) ou certidão de casamento do(a) requerente com
a respectiva averbação da separação judicial ou do divórcio ou com a respectiva anotação de
óbito do cônjuge, conforme o caso;  d.2)  certidão de nascimento do(a) servidor(a) falecido(a),
caso fosse solteiro(a) ou certidão de casamento do(a) servidor(a) falecido(a) com a respectiva
averbação  da separação  judicial  ou  do divórcio  ou com a  respectiva  anotação  de  óbito  do
cônjuge, conforme o caso; d.3) prova cabal de que o(a) requerente e o(a) servidor(a) falecido(a)
mantinham, ao tempo do falecimento, união estável, à luz do art. 1.723, caput, do Código Civil;
d.4) caso a união estável tenha sido objeto de ato levado a registro em cartório, necessário
anexar  somente  o  respectivo  comprovante,  nos  termos  do  art.  94-A  da  Lei  n°  6.015/1973,
incluído pela Lei n° 14.382/2022;  

e) funeral custeado por filho(a) do(a) servidor(a) falecido(a) : certidão de nascimento ou
carteira de identidade civil (RG) do(a) requerente;

f)  funeral  custeado  por  dependente  econômico  do(a)  servidor(a)  falecido(a) :
comprovação  da  dependência  econômica  do(a)  requerente  em  relação  ao(à)
servidor(a) falecido(a), de acordo com a legislação do imposto sobre a renda da pessoa
física (fundamentação legal:  art. 35, I ao VII e §§ 1° ao 5°, da Lei n° 9.250/1995federal;
art. 71, §§ 1° ao 5°, do Decreto n° 9.580/2018federal; art. 90 da IN RFB n° 1500/2014 e
suas alterações); 

g) nota fiscal  comprovando as despesas realizadas pelo(a) próprio(a) requerente
com o custeio do funeral.

* Os documentos deverão ser anexados através de fotocópias legíveis e autenticadas
ou conferidas com os originais pelo(a) servidor(a) responsável pelo recebimento (art.
22, § 3°, da Lei n° 13.800/2001estadual). Porém, tratando-se de documentos expedidos em
formato digital, deverão ser apresentadas fotocópias legíveis contendo o respectivo

código verificador, a fim de viabilizar a verificação da autenticidade. 


