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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretaria de Gestão Pública 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

Coordenação-Geral de Aplicação das Normas 

 

NOTA TÉCNICA Nº   31/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

 

Assunto: Reclamação de Auxílio-Funeral  
 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Por intermédio do processo epigrafado, a Coordenação-Geral de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Fazenda solicita manifestação quanto ao pagamento de auxílio-funeral, 

na ocorrência de duas solicitações distinta e praticamente simultânea (companheira e filha). 

2. Entende este órgão central que, neste caso, deve-se empregar o princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor do benefício ser rateado entre os membros da 

família em partes iguais. 

3. Sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério da Fazenda para conhecimento e providências. 

ANÁLISE 

4. Conforme consta dos autos, no dia 19/5/2011, veio a óbito o ex-servidor 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. Ato contínuo, no dia 20/05/2011, a companheira 

(XXXXXXXXXXXXXXXXX) compareceu ao setor de Recursos Humanos do Ministério da 

Fazenda, protocolando solicitação do beneficio auxílio funeral. Posteriormente, no dia 23/05/2011 

compareceu perante o órgão consulente a filha do ex-servidor (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 

pleiteando o referido beneficio. 

5.  Destaque-se que a controversa dos autos decorre do fato da NOTA FISCAL 

apresentada consta como contratante dos serviços fúnebres uma pessoa jurídica (Grande Loja 

Maçônica Do Distrito Federal). 

6. Em conformidade com o artigo 226 e 227 da Lei 8.112/90 - o Auxílio-Funeral 

deve ser deferido a pessoa da família em valor equivalente a um mês de remuneração ou provento, 

e se custeado por terceiro, este deverá ser indenizado no valor constante da Nota Fiscal referente à 

despesa com o funeral, observado sempre o limite de uma remuneração ou provento. 

7. Sobre o assunto cabe ponderar que o Auxílio-Funeral é benefício de Seguridade 

Social destinado à família do servidor que esteve vinculado a um regime de seguridade social, no 
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caso em análise, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União, razão pela qual o 

referido benefício deve ser pago à família do servidor ou a terceiro, na forma da lei. 

8. Quanto à necessidade da comprovação da despesa fúnebres, devemos observar o 

entendimento firmando no Despacho exarado no Processo nº XXXXXXXXXXXXXXXX.  

Vejamos:  

9. Ademais, quanto à necessidade ou não de comprovação de despesas de funeral efetuadas 

pela família, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão unânime, 

proferiu a seguinte decisão no processo RESP 704307: 
“No entanto, quanto à pretensão de receber parcela referente ao auxílio-funeral, o ministro 

considerou que assiste razão às recorrentes, pois há a desnecessidade de comprovação das 

despesas de funeral para a obtenção do ressarcimento dos causadores do sinistro, em face da 

certeza do fato, da modicidade da verba quando dentro dos parâmetros previstos pela 

Previdência Social e a imperiosidade de dar proteção e respeito à dignidade humana.” 

9. No caso posto, que se difere do observado na manifestação supra, apesar da 

NOTA FISCAL se encontrar em nome de pessoa jurídica, a que faria jus ao beneficio do auxílio-

funeral, não houve por parte deste interessado a reivindicação da indenização em tempo hábil, 

Assim sendo, nosso entendimento é que terceiro não há de fazer jus ao benefício. 

10. Passando esta discussão inicial, verifica-se que há duas pessoas da família
1
 que 

solicitaram o referido benefício antes de concluído o processo sumário de pagamento. Neste caso – 

amparando-se no princípio da razoabilidade sob o enfoque da equidade, juntamente com o 

princípio da proporcionalidade, que visa buscar uma verificação valorativa entre a concretização 

do fim almejado e a solução mais razoável para o problema em questão, dentro das circunstâncias 

assistencial e justiça – conclui-se pelo rateado do valor do benefício em partes iguais entre 

companheira e filha.  

11. Por fim, devemos informar ao órgão da necessidade de se analisar a existência de 

união estável de acordo com os ditames estabelecidos na Orientação Normativa nº 9, de 2010, 

disponível no Sistema CONLEGIS. 

  

CONCLUSÃO 

12.                     Pelo exposto, considerando o entendimento acima, se faz necessária a submissão 

da presente manifestação técnica à aprovação do Diretor do Departamento de Normas e 

Procedimentos Judiciais de Pessoal que, se de acordo, poderá determinar a devolução dos autos à 

                                                 
1 Art. 241.  Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu 

assentamento individual.  
    Parágrafo único.  Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. 
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Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda, para conhecimento e 

providências que julgues necessárias, notadamente em relação aos casos concretos que identificou.  

Brasília,   24  de  abril  de 2015. 

 

 

 

LUÍS FERNANDO RONDON 

Técnico da DIPVS 
TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 

Chefe da Divisão de Provimento, Vacância e 

Benefícios da Seguridade Social 

 

De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação. 

Brasília,  24    de  abril  de 2015. 

 

 

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 

Aprovo. Encaminhem-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do 

Ministério da Fazenda, na forma proposta. 

Brasília,  24    de  abril  de 2015. 

 

 

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA 

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal 

 


