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DECLARAÇÃO DE VIDA, ESTADO 

CIVIL E RESIDÊNCIA 
 

 

Declaro para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, que eu 
____________________________________ (nome), portador(a) do CPF 
________________ e do RG__________________, nascido(a) na data de__________ em 
__________________, ___________ (estado civil, estou vivo(a) e resido na rua/avenida 
_______________________________________, nº_____, complemento __________, 
bairro ______________________, cidade ______________________, estado 
____________, CEP___________, tendo para contato o telefone 
(0XX___)_______________ e o e-mail ________________________. 

Dependentes (se houver): 

Nome:___________________________________________ CPF:_______________ 
Data de Nascimento:____________ Tipo/motivo da dependência:_______________  
 

Nome:___________________________________________ CPF:_______________ 
Data de Nascimento:____________ Tipo/motivo da dependência:_______________  
 

Nome:___________________________________________ CPF:_______________ 
Data de Nascimento:____________ Tipo/motivo da dependência:_______________  
 
*Dependentes: Cônjuge; companheiro; filhos (menores de 21 anos ou 
inválidos/incapazes); entre outros... 
 
Declaro também que ___________________________________________ (declarar se 
vive ou não em união estável e, se sim, informar desde que data e o nome do 
companheiro). 
 

 
Local e data 

 
__________________________________________________________ 

Assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade 
 

 
Testemunha 1:              Testemunha 2: 
Nome completo              Nome completo 
RG e CPF                RG e CPF  
 

 

 
 
 

Obs.: Este documento serve como modelo e deverá ser escrito e assinado por 
beneficiário NÃO residente no Município de Presidente Prudente 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Eu,     , inscrito 

no CPF/MF  sob o nº   na qualidade de representante legal 

do beneficiário      

  ,  inscrito no CPF/MF  sob  o nº  , 

pelo presente Termo de Responsabilidade comprometo-me a comunicar à Prudenprev o 

óbito ou a emancipação do beneficiário acima, no prazo de 30 (trinta) dias contados do fato, 

mediante a apresentação da respectiva certidão. 

 
Estou ciente que o descumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar à 

devolução de importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeitar-me-á à 

responsabilização penal. 

 

 
Presidente Prudente  de  de 20  . 

 
 
 
 
 
 
 

 

Representante Legal 
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Declaro que tive conhecimento do caráter obrigatório da necessidade de prestar as informações para a 
PRUDENPREV, bem como da penalidade de suspensão, caso não atendida essa exigência, conforme 
previsto na Resolução que disciplina o recadastramento, estando ciente que as informações se prestam a 
complementar os cadastros e dados do beneficiário (a), podendo, inclusive, ser este termo usado como 
prova em processo administrativo. 
Tenho pleno conhecimento da legislação que estabeleceu o regime de pensão da Prudenprev, em especial 
o fato de que o casamento e a união estável são motivos para a perda da pensão, de acordo com a Lei 
180/78, com alteração dada pela Lei Complementar 106/2001 para pensionistas de ex-servidores 
municipais e que tenho ciência do dever de informar imediatamente e por escrito qualquer 
modificação da condição pessoal à autarquia, ou seja, que tenho obrigação de comunicar toda e 
qualquer alteração superveniente sobre meu estado civil, incluindo o estabelecimento de união 
estável, sob pena de medidas legais e penais cabíveis. 
Ciente que poderei, desde que fundamentado em provas, promover posterior retificação deste termo. 
Declaro, ademais, serem verdadeiras todas as afirmações, ciente que a não veracidade poderá acarretar a 
instauração dos competentes processos judiciais, inclusive o crime de falsidade previsto no artigo 299 do 
Código Penal, que prevê pena de 1 a 5 anos quando alguém em documento público: 
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” 

 

 

DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E UNIÃO ESTÁVEL 

 
 

Nome do ex-servidor:    
Nº de Benefício/Matrícula:    
Eu,   

(nome legível do (a) pensionista) 
RG:  CPF:    
Declaro sob as penas da lei que as informações abaixo são verdadeiras (artigo 299 * do Código Penal): 
1) Meu estado civil ATUAL é: 
(  ) Viúvo (a) (  ) Casado (a) ( ) Solteiro (a) 
( ) Separado (a) Judicialmente / Divorciado (a) 

 

2) Convive ou já conviveu em união estável? 
( ) Sim ( ) Não 
Se sim, qual o período? De:  até:  . 
Nome convivente:    
3) Meu grau de parentesco com o ex-servidor é: 
( ) Cônjuge ( ) Ex-cônjuge Separado (a) Judicialmente ou Divorciado (a) 
(  ) Filho (a) ( ) Companheiro (a) 
(  ) Neto (a) ( ) Pai/Mãe 
( ) Outro. Qual: 

   ,  de   de 20  . 
(local)   (data) 

 

Assinatura do(a) pensionista 
 

 
Instruções: Aos aposentados não é necessário o preenchimento deste formulário! 

- Remetendo o documento por correio, imprescindível reconhecer firma da assinatura. Fica dispensado da 
exigência anterior, caso firme o formulário na presença de servidor da autarquia, devendo a assinatura ser 
igual a do documento apresentado (favor enviar cópia do documento de identificação); caso a assinatura  
tenha mudado favor solicitar o reconhecimento de firma da nova assinatura ou apresentar documento com 
assinatura atual. 
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Obs.: Este documento serve como modelo e deverá ser escrito e 
assinado por beneficiário ou seu representante (curador/tutor) NÃO 
residente no Município de Presidente Prudente 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE VIDA, 

ESTADO CIVIL E RESIDÊNCIA 

 
Eu, curador(a) /Tutor(a)   portador     (a)      do CPF 
 e do RG  ,  residente  à rua/avenida 
  , nº          ,          complemento 
  , bairro    , cidade   , 
estado   ,  CEP   , tendo para contato o telefone 
(0XX     )    e o e-mail    , declaro para 
os      devidos      fins      de      direito      que      se      fizerem      necessários,    que 
    (aposentado(a)/pensionista),  portador 
(a) do CPF     e do RG     , nascido(a) na data 
de   em     ,    (estado civil) 
está vivo(a)  e reside  na   rua/avenida 
  , nº          ,          complemento 
  , bairro    , cidade  , 
estado   , CEP  . 

 
Declaro também que o(a) aposentado(a)/pensionista 
    ,  (vive ou 
não em união estável, e se sim, informar desde que data e o nome do companheiro) 
  . 

 
 

Local e data 
 
 

 
Assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade 

 
 

Testemunha 1: Testemunha 2: 
Nome completo Nome completo 
RG e CPF RG e CPF 
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