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NOTA TÉCNICA Nº   611    /2009/COGES/DENOP/SRH/MP 
  

  
  
  

ASSUNTO: Restituição ao erário.   
  
Referência: Processo nº 05902.000771/2006-51 e anexados os Processos nºs 
28110.001095/91-80 e 05902.002072/2008-15. 
  

SUMÁRIO EXECUTIVO 
1.                     Vem os autos a esta DIPRO/COGES/DENOP/SRH/MP, encaminhado pela 

Gerência de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos no Distrito Federal, deste 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitando orientações sobre qual 

procedimento a ser aplicado no caso de pagamento indevido a título de pensão a filho maior 

inválido. 

ANÁLISE 
2.                     A princípio, tratava-se de concessão de pensão vitalícia, instituída pelo ex-

servidor da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, Tácito Maia 

Fonseca, concedida à viúva, a Senhora SUELY NUNES CORDEIRO, com vigência a 

partir do óbito. 

3.                     Posteriormente, por meio do Processo nº 05902.002072/2008-15, em anexo, 

o Senhor Henrique Garrido Fonseca, filho maior inválido do instituidor da pensão, 

requereu e teve deferida a concessão de pensão temporária, no percentual de 50%, 

conforme Portaria nº 02, de 08/01/2009, fls. 124, com vigência a partir de 18/06/2008, data 

em que houve o requerimento. 

4.                     Ocorre que, à época, não houve reserva da cota de pensão temporária, o que 

culminou com o início do pagamento apenas a partir de 24/11/2008, enquanto a viúva 

continuava percebendo o valor integral, como beneficiária de pensão vitalícia, conforme 

informação da Divisão de Aposentadorias e Pensões, deste Ministério, às fls. 130/131.      

5.                     Após análise dos autos, aquela Divisão de Aposentadorias e Pensões 

questiona: 



“6. Em face do acima exposto, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar 
orientação acerca de como proceder ao referido acerto financeiro, considerando 
que houve pagamento, até novembro de 2008, de 100% dos proventos do ex-
servidor à beneficiária de pensão vitalícia.” 

6.                     Podemos observar, no caso ora em comento, que o Senhor Henrique Garrido 

Fonseca está amparado pelo disposto no art. 219 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, in verbis: 

“Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-
somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação 
tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá 
efeitos a partir da data em que for oferecida.” 

7.                     Assim, é pacífico o entendimento de que ao beneficiado é devida a pensão, a 

partir da data em que foi realizado o pedido, conforme estabelece a legislação acima. 

8.                     Os pagamentos realizados a maior à Senhora Suely Nunes Cordeiro, em 

decorrência da mora administrativa em realizar a publicação do ato de concessão do 

benefício ao interessado supra, que só ocorreu 7 meses do pedido, são indevidos, razão pela 

qual deverão ser restituídos ao erário, conforme estabelece o art. 46 da Lei nº 8.112, de 

1990, in verbis: 

“Art. 46. As reposições e indenização ao erário, atualizadas até 30 
de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor 
ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo 
máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do 
interessado. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, 
de 4.9.2001)” 

  
CONCLUSÃO 

  
9.                     Diante do exposto, deverá o órgão consulente realizar o pagamento da 

pensão ao beneficiário Senhor Henrique Garrido Fonseca, a partir da data do 

requerimento, ou seja, 18/6/2008, e providenciar a restituição dos valores pagos a maior à 

Senhora Suely Nunes Cordeiro, nos moldes estabelecidos no art. 46 da Lei nº 8.112, de 

1990. 

10.                   Com estes esclarecimentos, submetemos a presente Nota Técnica à 

apreciação da Senhora Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais - 

Substituta, para que, se de acordo, restituir os autos à Divisão de Aposentadorias e Pensões, 

da Gerência de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos no Distrito Federal deste 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para conhecimento e providências 

necessárias. 

Brasília,   23        de              novembro           de  2009. 
  
  
  
 
CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA               TEOMAIR CO RREIA DE  OLIVEIRA  
                 Matr. 1146075                                         Chefe da Divisão de Análise de Processos 

  
  
                        De acordo. 

À consideração superior. 

Brasília,    23          de            novembro       de 2009. 
  
  
  
  

VANESSA SILVA DE ALMEIDA  
Coordenadora-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

  
                        Aprovo. Restitua-se à Divisão de Aposentadorias e Pensões, da Gerência de 
Administração de Pessoal de Órgãos Extintos no Distrito Federal deste Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme proposto. 

  
Brasília,    26       de           novembro      de  2009. 

  
  
  

VALÉRIA PORTO  
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais – Substituta 

 


