
DADOS DO(A) HERDEIRO(A)

Nome do(a) Herdeiro(a): Sexo
(   ) M        (   ) F

R.G. (Identidade) Data de Expedição Órgão Expedidor CPF do(a) Herdeiro(a)UF

Nº da Agência Código de Operação Nº da Conta - DV
Conta para depósito do benefício

Nº da Agência Código de Operação Nº da Conta - DV

Data de Nascimento Naturalidade Relação de Parentesco

Endereço

Cidade UF CEP E-mail

DDD/Telefone

(    )    

(   ) Cônjuge/Companheiro(a)    (   ) Filho/Enteado  

(   ) Pais    (   ) Irmão    (   ) Outros

Bairro

DADOS DO(A) TITULAR FALECIDO(A)

Nome do(a) Titular Data do óbito Matrícula

Nestes termos,
Pede Deferimento

_________________________,______de ________________de 20___.
Local e Data

                                                                                               
                                                                                                                          Assinatura do(a) Herdeiro(a) 

Requer  o  pagamento  do  benefício  de  Pecúlio  por  Morte  ou  Auxílio  Funeral,  pelo  falecimento  do(a) 
Participante / Assistido(a).

PARA USO EXCLUSIVO DA FUNCEF

Código do BancoCódigo do Banco



Documentos Necessários:
Importante: No caso de requerentes distintos, cada um deverá requerer o benefício em formulário 
separado e anexar cópias dos respectivos documentos.

1) Requerimento devidamente preenchido e assinado, individual para cada herdeiro ; 
2) Cópia do RG e CPF do(a) herdeiro(a);
3) Cópia da Certidão de Óbito;
4) Cópia do comprovante do número da conta bancária no nome do(a) herdeiro(a); e
5) Cópia autenticada da escritura pública (declaratória), ou do inventário já executado, ou do alvará 

judicial para comprovação dos(as) herdeiros(as).

DADOS DO(A) HERDEIRO(A)

Nome do(a) Herdeiro(a)
- Nome completo do(a) herdeiro(a).

Sexo
- assinalar a opção correspondente M para masculino e F feminino.

RG (Identidade)
- número da carteira da identidade do(a) herdeiro(a).

Data de Expedição
- data de expedição da carteira da identidade do(a) herdeiro(a).

Órgão Expedidor
- sigla do órgão emissor da carteira de identidade do(a) herdeiro(a).

UF
- sigla do estado emissor da carteira de identidade do(a) herdeiro(a).

CPF do(a) Herdeiro(a)
- número do CPF do(a) herdeiro(a).

Data de Nascimento
- data de nascimento do(a) herdeiro(a), com dia, mês e ano completo.

Naturalidade
- local de nascimento do(a) herdeiro(a).

Relação de Parentesco
- assinalar a opção que especifica a relação de parentesco com o participante.

Conta para depósito do benefício
- código do banco, código da agência, código do tipo de conta e número da conta com dígito verificador 
(para CAIXA). Caso, a conta não seja da CAIXA especificar o banco.

Telefone
- telefone do(a) herdeiro(a), constando o código de acesso local (DDD).

Endereço
- endereço completo do(a) herdeiro(a).

Bairro
- informar o nome do bairro do(a) herdeiro(a).

(a)



Cidade
- informar cidade do endereço.

UF
- sigla do estado onde reside o(a) herdeiro(a).

CEP
- código de endereçamento postal completo do(a) herdeiro(a).

E-mail
- informar e-mail válido do(a) herdeiro(a).

DADOS DO(A) TITULAR FALECIDO(A)

Nome do(a) Titular
- nome completo do(a) titular falecido(a).

Data do óbito
- data do óbito do(a) titular falecido(a), com dia, mês e ano completo.

Matrícula
- número e dígito verificador da matrícula do(a) titular falecido(a).
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