
 INFORMAÇÕES AOS SUCESSORES DE PROFESSOR(A) FALECIDO(A):  

Constando na lista o nome do professor(a) falecido, os sucessores deverão seguir os 
procedimentos determinados pela Dra. Graziela Bündchen, Juíza responsável pelo 
processo dos 3,17%, conforme opções abaixo: 

 

1) INVENTÁRIO DO PROFESSOR FALECIDO EM ANDAMENTO – contatar o 
advogado da família, pois ele deverá peticionar no processo de inventário e 
solicitar ao juiz a expedição de ofício à 1ª Vara Federal, processo 5054130-
57.2011.404.7100, para que os valores depositados na conta judicial sejam 
transferidos àquele juízo. 
 

2) INVENTÁRIO DO PROFESSOR FALECIDO ENCERRADO – verificar se no formal 
de partilha consta explicitamente o quinhão (indicação do valor ou percentuais) 
que cabe a cada sucessor. Em havendo, os sucessores poderão comparecer a 
qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (indicamos, por precaução, as 
agências com experiência nestes pagamentos que são as Agencias da Justiça 
Federal de Porto Alegre ou do Tribunal Regional Federal da 04ª Região), mediante 
a apresentação da documentação abaixo especificada (no original ou por cópia 
autenticada): 

I - Cópia das decisões judiciais com assinatura digital - Acesse as decisões aqui: Despacho 1, 
Despacho 2 
II - Certidão de óbito do (a) falecido (a); 
III - formal de partilha, de adjudicação, de sobrepartilha ou alvará expedido pelo juízo do 
inventário, ou, ainda, "escritura pública de inventário e partilha amigável de bens" com a indicação 
dos sucessores; 
IV - Comprovante de residência atual (do mês em curso ou de até dois meses anteriores), tais 
como conta de energia elétrica, água ou telefone; 
V - Documento de identificação com foto e especificação do nº do CPF dos sucessores ou dos 
procuradores por estes constituídos; 
VI - No caso de levantamento a ser realizado por procurador, procuração por instrumento público 
ou particular com reconhecimento de firma por autenticidade outorgada pelo(s) sucessor(es), 
com até um ano de emissão, com poderes gerais de representação e para receber e dar quitação, 
e com a indicação do número do processo e número da conta. 
 

3) NÃO HOUVE INVENTÁRIO OU DELE NÃO CONSTOU EXPLICITAMENTE O 
QUINHÃO DE CADA SUCESSOR - deverá ser realizada a partilha específica deste 
crédito. Neste caso, orientamos contatar o advogado que trata dos assuntos da 
família ou, em não havendo, indicamos a Dra. Mariana Chuy, advogada 
especializada na área de família para auxiliá-los. 
 

Para esclarecimentos adicionais, o escritório Bordas Advogados Associados disponibiliza 
plantão de atendimento de segunda-feira à quinta-feira, das 14h às 16h, através do 
telefone (51) 3228-9997. 

http://bordas.adv.br/textos/despacho-complementar-partilha-ev4604.pdf
http://bordas.adv.br/textos/despacho-proferido-determinando-partilha-e-saque-na-cef.pdf

