
Tema 26: Proventos

47 - PAGAMENTO DE SALDO DE PROVENTOS. 
A escritura pública e a escritura particular homologada pelo juiz no inventário e partilha 
amigáveis e confeccionadas nos moldes dos artigos 982 e 1.031, do Código de Processo 
Civil, e art. 2015 do Código Civil, possibilita a liberação do saldo de vencimentos pela 
Administração Pública aos sucessores de servidor falecido, tornando desnecessária a 
apresentação de Alvará Judicial. Em se tratando de requerimento formulado por 
dependente habilitado junto à Previdência Social, a liberação deve ser autorizada 
administrativamente, bastando a apresentação da Certidão respectiva, cabendo a 
cada dependente uma quota-parte.
Verbete alterado em apreciação ao processo 022.000.05413/2012-6, Parecer Normati-
vo nº 006/2010 (reeditado), na 112ª R.O. de 09.07.13.

INSTRUÇÃO PARA OS SERVIDORES CIVIS E MILITARES FALECIDOS:
Documentos Necessários:

a)  Cópia do RG do servidor falecido

b)  Histórico financeiro dos últimos cinco anos

c)  Certidão de tempo de serviço 

d)  Declaração de existência ou não dependência de férias

e)  Declaração de existência de bloqueio de salário no mês do falecimento do servidor

f)  Declaração de inexistência de débito e de processo administrativo disciplinar

g) Certidão de óbito

h) Certidão de Nascimento do (s) sucessor (es) do servidor falecido

i)   Certidão de Casamento ou Nascimento do requerente

i)   Declaração do Sergipe Previdência, onde constem os dependentes habilitados a 
pensão

i)   Planilha de cálculo com o valor a ser indenizado/SEAD



53 - PAGAMENTO DE VERBAS VENCIMENTAIS A SUCESSORES.
Quando o levantamento de saldo de verbas vencimentais não recebidas em vida pelo 
servidor falecido for requerida por dependente habilitado junto à Previdência Social, 
a liberação deve ser autorizada administrativamente, independentemente da expedição 
de Alvará Judicial ou de apresentação de Escritura de Inventário e Partilha, pública ou 
particular homologada em Juízo, cabendo a cada dependente uma quota-parte. Se 
houver dependente menor, a quota-parte que lhe couber deverá ser depositada em 
caderneta de poupança, e a liberação posterior dependerá de permissão do juízo 
competente, ordenada por alvará judicial.
Verbete editado em apreciação do processo de nº 022.000.05413/2012-6, Parecer 
Normativo nº 24/2013, Ata da 112ª R.O. De 09.07.2013.

59 - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS DE VÍNCULO DE EMPREGO 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. 
A percepção de proventos em virtude de aposentadoria espontânea de celetista integrante 
da administração indireta estadual não pode ser cumulada com o recebimento de 
salários quando da manutenção do vínculo de emprego, ressalvadas as exceções previstas 
no art. 37, XVI, da CF/88. 
Verbete editado em apreciação do processo de nº 010.000.00504/2014-9, Parecer nº 
7236/2014, Ata da 128ª R.O. De 11.11.2014. 
IX -  A VPNI percebida nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 
nº 255/2016 somente será alterada por lei de revisão geral  anual de que trata o artigo 
37, inciso X, da Constituição da República se a mencionada lei de revisão não dispuser 
diferentemente.
(Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00954/2016-4, Parecer Normativo 
nº 48/2016, Ata da 149ª R.E. De 24.08.2016).
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