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RELATÓRIO

Pelo Ofício n. 11.854/2016 (3283112), o Tribunal de Contas da União encaminhou,
“para adoção das providências pertinentes, cópia do Acórdão 2.780/2016-TCU-Plenário [3283322],
bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, por meio do qual foi determinado a  diversas
unidades jurisdicionadas que apurem indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior
de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União”. “Para o cumprimento das determinações constantes
dos itens 9.1.1 e 9.1.4”, o TCU anexou planilha contendo indícios de irregularidades em relação à
beneficiária Regina Maria de Fátima Nassiff Freire (3283367).

A Direção do Foro da Seção Judiciária do Pará decidiu “cancelar o pagamento de
pensão civil temporária estatutária à beneficiária REGINA MARIA DE FÁTIMA NASSIF FREIRE,
nos termos do art.  5º, parágrafo único, da Lei n. 3.373/1958 e item 9.1.4 do Acórdão 2780/2016-
TCU-Plenário”,  ao  fundamento  de  que  “a  referida  interessada  estaria  acumulando  sua  pensão
temporária [no valor de R$ 7.550,91] com uma aposentadoria por tempo de contribuição do RGPS no
valor de R$ 2.137,78” (4038411). Decidiu, também, reverter a cota de Regina Maria de Fátima Nassif
Freire em favor da [irmã] co-beneficiária Maria do Socorro Soares Freire, “em obediência ao art. 7º,
incisos I e II, da Lei n. 3.373/1958”.

A beneficiária Regina Maria de Fátima Nassiff  Freire recorre (4151086)  alegando
que: a) de acordo com o Acórdão n. 2.780/2016-TCU-Plenário, a “dependência econômica em relação
ao instituidor deve ser avaliada caso a caso”, de maneira que, “se comprovado que o benefício não é
suficiente para a subsistência condigna do beneficiário, ele poderá, sim, acumular a economia própria
com o benefício da pensão”; b) “o que a legislação veda é a cumulação de duas pensões por morte, o
que não ocorre no caso em tela,  já  que os benefícios auferidos pela beneficiária  dizem respeito a
aposentadoria e pensão por morte”; c) “o valor considerado como parâmetro de renda adicional, apto a
proporcionar a subsistência da beneficiária teria que ser superior a R$ 4.663,75”; d) “a disponibilidade
de receita adicional, excluída a pensão especial, não é capaz de trazer à recorrente condições condignas
para sua sobrevivência”;  e) “não houve análise sobre a dependência econômica da recorrente”;  f)
“somente quando a lei expressamente proíbe é que não será possível a acumulação de mais de um
benefício  previdenciário  do  regime  geral”,  g)  “é  possível  acumular  benefícios  previdenciários
licitamente, podendo uma pessoa receber pensão por morte e também aposentadoria por invalidez, por
tempo de  contribuição por  idade  ou  aposentadoria  especial”;  h)  “só  perderá  a  pensão temporária
especial, a filha solteira, maior de 21 anos, quando for ocupante de cargo público permanente, o que
não é o caso”; i) “a decisão normativa do Tribunal [de Contas] deixou claro que a jurisprudência da
Corte  de  Contas  considera  como  um  dos  requisitos  essenciais  para  manutenção  do  benefício
previdenciário, a dependência econômica da beneficiária, o que sequer foi aferido”; j) “nos termos do
art. 54 da Lei n. 9.784/1999, a Administração Pública possui prazo decadencial de 5 (cinco) anos para
anular atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis para seus destinatários”.

É o relatório.

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Relator

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 05/10/2017, às 16:21 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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