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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Recursos Humanos 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 

Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

 

Nota Técnica nº    537/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 

 

ASSUNTO: Pensão e reposição ao erário  

 

Referência: Processo Administrativo nº 04500.010720/2008-69 e 04500.003761/2009-80  

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  Provenientes da Auditoria de Recursos Humanos desta Secretaria de Recursos 

Humanos,  vêm  a  esta  Coordenação-Geral  de  Elaboração,  Sistematização  e  Aplicação  das 

Normas os autos do Processo Administrativo supracitado que trata da situação de Arminda 

Andrade  Caminha,  beneficiária  de  pensão  do  instituidor  Armando  Caminha  Barros,  na 

condição de filha maior solteira sem cargo público, e outra pelo instituidor Clovis de Melo 

Calado, na condição de companheira designada, pagas pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas e Ministério da Fazenda, respectivamente. 

 

ANÁLISE 

 

2.  O  Tribunal  de  Contas  da  União  identificou  a  ocorrência  de  pagamentos  de 

pensões em desacordo com as normas vigentes, entre eles a acumulação indevida de pensão 

de  filha  maior  solteira  sem  cargo  público  permanente  com  pensão  na  qual  a  beneficiária 

comprovou estado civil incompatível com o estado de solteira - casada ou que vive ou que 

rompeu uma união estável - para garantir mais uma proteção econômica dos cofres públicos 

por meio de pensão. Assim, o TCU exarou as seguintes determinações para esta Secretaria de 

Recursos Humanos, por intermédio do Acórdão nº 2534/2007 – Plenário, no qual está inserida 

a interessada, in verbis: 
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9.1. determinar à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que atue como coordenadora, orientadora e 
centralizadora com vistas: 
 
9.1.1. à imediata adoção, pelos órgãos e entidades pertinentes, das providências 
que  se  fizerem  necessárias  para  a  apuração  da  real  situação  de  cada  uma  das 
pensões apontadas nos achados de auditoria, relacionadas nos Quadros nºs 1 a 
21 do anexo do relatório, e regularização daquelas em que ficar comprovada a 
ocorrência de ilegalidades no pagamento dos benefícios; 
 
9.1.2. à consolidação e envio a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, de informações acerca dos resultados obtidos por essa Secretaria e pelos 
demais órgãos/entidades envolvidos nos trabalhos de regularização, 
apresentando justificativas para os benefícios que forem considerados regulares; 
 
9.1.3. ao ressarcimento, com base no art. 46 da Lei nº 8.112/1990, das quantias 
pagas  indevidamente,  nas  hipóteses  que  não  se  enquadrarem  nas  condições 
estabelecidas na Súmula nº 249/TCU para a dispensa de reposição de 
importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por pensionistas, em virtude 
de  erro  escusável  de  interpretação  de  lei  por  parte  do  órgão/entidade,  ou  por 
parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, 
à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar 
das parcelas salariais; 
 
9.1.4. à observância no exame das concessões em tela, em prestígio ao princípio 
da segurança jurídica, da jurisprudência predominante à época da expedição do 
ato  de  concessão da  pensão  pela  autoridade  administrativa,  mormente  quando 
entre os dois momentos houve evolução considerável de entendimento; 
 
9.1.5. à  realização de verificações quanto  à comprovação da  dependência 
econômica como elemento de legitimação da concessão da pensão prevista no 
art. 215 da Lei nº 8.112/1990 aos beneficiários elencados no art. 217, inciso I, 
alínea “e”, e inciso II, alínea “d”, daquela norma legal, a ser aferida caso a caso, 
pelos meios probatórios que se considerem suficientes e necessários, não 
constituindo economia própria, excludente da concessão de pensão, renda 
incapaz de proporcionar subsistência condigna; 
 

3.   De acordo com o documento de fls. 45, após a interessada ser notificada pela 

Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda, iniciou-se o desconto em favor 

do erário na folha de pagamento do mês de março de 2009, descontado do benefício recebido 

daquele Ministério, assim como a exclusão do pagamento junto ao DNOCS. 

 

4.   Todavia, a Auditoria de Recursos Humanos desta pasta encaminhou o presente 

processo para questionar sobre a aplicação da Súmula nº 249/2007 – TCU, 

PARECER/MP/CONJUR/FNF/Nº 0756 – 3.14/2007, assim como da Súmula AGU nº 

34/2008, todos no sentido de não ser devida à reposição de valores recebidos pelo servidor de 

boa-fé em virtude de erro escusável de interpretação da lei por parte do órgão/entidade, ou por 
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parte  de  autoridade  legalmente  investida  em  função  de  orientação  e  supervisão,  à  vista  da 

presunção de legalidade do ato administrativo. 

 

5.   É o relatório. 

 

4.  Prefacialmente,  devemos  esclarecer  que  no  caso  em  análise  por  tratar-se  de 

determinação do Tribunal de Contas da União, no uso das suas competências constitucionais, 

para  que esta  Secretaria  de  Recursos  Humanos  adote  as  providências  estabelecidas  no 

Acórdão  nº  2534/2007  –  Plenário,  não  pode  esta  se  utilizar  de  outros  institutos,  quando  da 

análise do caso concreto, não previstos no referido ato. 

 

5.  Assim, as disposições da Súmula AGU nº 34/2008 e  

PARECER/MP/CONJUR/FNF/Nº  0756  –  3.14/2007,  não  poderão  ser  invocadas  nesse  caso 

concreto.  Em  relação  à  aplicação  da  Súmula  nº  249/2007  –  TCU,  esta  deverá  se  dar  nos 

estritos limites estabelecidos pela Suprema Corte de Contas, in verbis:  

 

9.1.3. ao ressarcimento, com base no art. 46 da Lei nº 8.112/1990, das quantias 

pagas  indevidamente,  nas  hipóteses  que  não  se  enquadrarem  nas  condições 

estabelecidas na Súmula nº 249/TCU para a dispensa de reposição de 

importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por pensionistas, em virtude 

de  erro  escusável  de  interpretação  de  lei  por  parte  do  órgão/entidade,  ou  por 

parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, 

à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar 

das parcelas salariais 

 

6.  Assim, a Súmula 249/TCU deverá ser aplicada quando da ocorrência de “erro 

escusável de interpretação de lei”. Esta situação não é vislumbrada no caso em análise, haja 

vista não se encontrar nos autos documentos emanados por este órgão central do SIPEC ou da 

autoridade administrava apresentado entendimento quanto à possibilidade da aludida  

acumulação.  

 

7.  Ademais, nesse mesmo Acórdão, o TCU, no item 3.12.6, estabeleceu que no 

momento  em  que  se  habilitaram  a  outra  pensão  com  estado  civil  diferente  do  estado  de 

solteira, as pensionistas  perderam o direito à manutenção da pensão temporária destinada a 



Processo nº 04500.010720/2008-69 

NT - Arminda Andrade Caminha - pensão e reposição ao erário BR 

proteger as filhas de servidores que não tinham a proteção econômica do marido ou de um 

emprego público. 

 

7.   Assim,  no  caso  em  análise,  de  acordo  com  o  entendimento  do  Tribunal  de 

Contas  da  União  a  interessada  perdeu  o  direito  à  pensão  como  filha  maior  solteira  quando 

comprovou a condição de companheira designada do senhor Clovis de Melo Calado. E, ainda, 

como  não  restou  comprovado  que  houve  erro  de  interpretação  da  lei,  a  pensionista  deveria 

repor ao erário os valores recebidos indevidamente.  

CONCLUSÃO 

 

8.   Assim sendo, em atenção às determinações do Tribunal de Contas da União, 

será devida a reposição ao erário dos valores recebidos pela beneficiária que cumulativamente 

percebeu pensão na condição de filha maior solteira e de companheira designada, haja vista 

não estar caracterizado a ocorrência de erro de interpretação da lei, hipótese na qual poderia 

ser dispensada do ressarcimento.  

Brasília,    18        de maio de 2010. 
 
 
 

BYANNE RIGONATO TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 
Administradora Chefe da DIPRO 

 
À consideração superior. 

Brasília,   19         de maio de 2010. 
 
 
 

GERALDO ANTONIO NICOLI 
Coordenador Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

 
De acordo. Encaminhe-se à Auditoria de Recursos Humanos desta Secretaria 

de Recursos Humanos, para providências. 
 

                                                                         Brasília,    31  de     maio   de 2010. 
 

 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 
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