
AUXÍLIO-FUNERAL 

 
DEFINIÇÃO: 
Benefício devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral de 
servidor falecido em atividade ou aposentado. Caso custeado por familiares 
(cônjuge, companheiro(a), pais, filhos) em valor equivalente a um (01) mês da 
remuneração ou provento. Caso custeado por terceiros, será indenizado o valor 
custeado, devidamente comprovado, até o limite do valor da última 
remuneração ou provento do servidor falecido. 
 
REQUISITOS BÁSICOS: 
Apresentação do atestado de óbito do servidor, nota fiscal das despesas com o 
funeral. 
 
PROCEDIMENTOS: 
Preenchimento de formulário específico e abertura de processo junto a 
Divisão de Protocolo, anexando cópia dos documentos abaixo 
relacionados: 
a) cópia do atestado de óbito do servidor; 
b) comprovante de despesas: nota fiscal da funerária, nominal ao requerente; 
c) cópia da carteira de identidade do requerente e servidor falecido; 
d) cópia do CPF do requerente e servidor falecido; 
e) número da conta bancária, nome do Banco e da agência do requerente. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
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. (Art. 226 da Lei nº 
8.112/90); 
2. Se o servidor acumulava cargos legalmente, o Auxílio-Funeral será pago 
somente em razão do cargo de maior remuneração. (Art. 226, § 1º da Lei nº 
8.112/90); 
3. O pagamento de Auxílio-Funeral será efetuado em 48 (quarenta e oito) 
horas. (Art. 226, § 3º da Lei nº 8.112/90); 
4. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o 
disposto artigo anterior. (Art. 227 da Lei nº 8.112/90); 
5. 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 
Instituição. (Art. 228 da Lei nº 8.112/90); 
6. Quando da abertura do processo, os beneficiários deverão ser instruídos 
para requererem a pensão; 
7. Regimes próprios deverão observar também a limitação de concessão de 
benefício apenas aos dependentes constantes do rol definido para o Regime 
Geral de Previdência Social, que compreende: Cônjuge, Comapnheiro(a), 
Filhos, Pais. (Art. 43, § 2º da ON 03/04). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 

➾ Arts. 226 a 228 da Lei nº 8.112, de 11/12/90 (D.O.U. 12/12/90). 

➾ Orientação Normativa DRH/SAF n.º 101 (D.O.U. 06/05/91). 


