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PENSÃO POR ÓBITO DE SERVIDOR 

 

1. Quando solicitar?  

No caso de falecimento do servidor, são beneficiários de pensão: 

i. o cônjuge; 

ii. a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi 

legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; 

iii. o companheiro(a) que comprove união estável (equiparam-se a esta 

condição, os parceiros homoafetivos que mantenham relacionamento 

civil permanente, desde que devidamente comprovado); 

iv. a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; 

v. o filho(a) ou o enteado até completar 21 anos, ou, se inválidos, en-

quanto durar a invalidez; 

vi. o menor sob tutela ou irmão não emancipado até completar 21 anos, 

ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão ali-

mentícia.  

 

2. Como solicitar?  

 

O requerente pode se dirigir ao atendimento da Gerência de Concessão de Aposen-

tadorias e Pensões – GCAP para apresentação da documentação necessária.  

 

Observação: Tendo em vista o regime de teletrabalho e visando à agilidade na tra-

mitação da demanda, o benefício pode ser solicitado por meio do e-mail 

gepa.suag@se.df.gov.br. 

 

3. Documentos necessários para abertura do processo de pensão: 

I. o(s) requerente(s) deve(m) preencher os formulários (formulários: Pensão 

por óbito) - documento individual para cada requerente -; 

II. declaração de beneficiários (discriminar também os que não fazem jus ao 

benefício); 
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III. declaração de não acumulação de mais de duas pensões (documento indivi-

dual para cada requerente); 

IV. declaração de acumulação ou não de benefícios previdenciários (documento 

individual para cada requerente); 

V. original e cópia da Certidão de Óbito; 

VI. original e cópia da Identidade e CPF do(a) falecido(a); 

VII. original e cópia do contracheque do(a) falecido(a) (referente ao mês imedi-

atamente anterior ao do óbito); 

VIII. original e cópia da Certidão de Casamento constando a averbação do óbito 

do instituidor da pensão; 

IX. original e cópia da Certidão de Nascimento de todos os filhos solteiros, da 

Certidão de Casamento dos filhos casados ou a Certidão de Óbito dos filhos 

falecidos do(a) servidor(a); 

X. original e cópia da Identidade e do CPF do requerente (inclusive os menores 

de idade); 

XI. original e cópia do Título de Eleitor do requerente; 

XII. original e cópia do Certificado de Reservista do(a) requerente; 

XIII. original e cópia do comprovante de residência do requerente (com CEP ca-

dastrado nos Correios). 

 

4. Comprovação de união estável e/ou dependência econômica 

Alguns documentos que podem servir de indício de prova material da união estável 

e/ou da dependência econômica:  

a. Certidão de filho havido em comum; 

b. Certidão de casamento religioso; 

c. Declaração de Imposto de Renda do ex-servidor, em que conste o inte-

ressado como seu dependente; 

d. Disposição testamentária; 

e. Anotação constante da Carteira Profissional – CP ou na Carteira de Tra-

balho e Previdência Social – CTPS, feita pelo órgão competente; 

f. Declaração especial feita perante tabelião; 
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g. Designação junto ao órgão de origem do ex-servidor; 

h. Prova de mesmo domicílio; 

i. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou 

comunhão nos atos da vida civil; 

j. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

k. Conta bancária conjunta; 

l. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado 

como dependente do ex-servidor; 

m. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 

n. Apólice de seguro na qual conste o ex-servidor como instituidor do se-

guro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 

o. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica na qual esteja 

indicado o ex-servidor como responsável pelo dependente; 

p. Escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-servidor em nome do 

dependente; 

q. Outros documentos que possam levar à convicção da dependência.  

 

Atenção:  

Após a análise do processo a Gerência de Concessão de Aposentadorias e 

Pensões – GCAP encaminhará ao beneficiário documento para abertura de 

conta corrente no BRB. 

- O comprovante de abertura de conta corrente no Banco de Brasília (BRB) 

do requerente dever ser entregue, com a máxima urgência na GCAP. 


