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O Desembargador Federal João Batista Moreira: Nos termos do Ato n.' 420, de
29/04/1997, nos autos do Processo Administrativo n. 1.729/97, foi deferida aposentadoria ao
servidor ALMIR GIRINO DE ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, da Seção Judiciária dó Distrito
Federal (fl. 36 do PA n. 1.729/97).

Ante o falecimento do servidor, ocorrido em 29/12/1999, foi deferida pensão vitalícia
e temporária a "MARIA DA ANUNCIAÇÃO ARAÚJO GUSMÃO, RODRIGO GUSMÃO
ALBUQUERQUE, RUTE GUSMÃO DE ALBUQUERQUE e DANIEL GUSMÃO ALBUQUERQUE,
respectivamente, viúva e filhos do ex-servidor aposentado ALMIR GIRINO DE ALBUQUERQUE
(...)", nos termos do Ato n. 097, de 02/02/2000, nos autos do Processo Administrativo n. 396/2000
(fl. 33).

Nos termos do Ato/PRESI/630-146, de 04/03/2010, nos autos do Processo
Administrativo n. 1.110/2010, foi alterado o "ATO N. 097, DE 02/02/2000, (...) para incluir no rateio
da pensão deixada pelo ex-servidor aposentado ALMIR GIRINO DE ALBUQUERQUE, do Quadro
de Pessoal da Justiça Federal de 1a Instância, Seção Judiciária do Distrito Federal, MARIA
IVONETE DA SILVA, na condição de beneficiária de pensão vitalícia, a título de habilitação tardia,
a partir de 17/12/2009, data do requerimento da interessada, nos termos do art. 217, inciso l, 'd',
218, §2°, e 219, parágrafo único, da Lei 8.112/90".

Por força de "Apostila de Alteração de Benefício", de 27/07/2012, a cota de pensão
temporária que ainda persistia, de DANIEL GUSMÃO ALBUQUERQUE, "filho do ex-servidor
aposentado, ALMIR GIRINO DE ALBUQUERQUE", foi revertida, "nos termos dos arts. 222, inciso
IV e 223, inciso II, da Lei 8.112/90, para as beneficiárias de pensão vitalícia, MARIA DA
ANUNCIAÇÃO ARAÚJO GUSMÃO e MARIA IVONETE DA SILVA, a partir de 28 de junho de
2012, data em que o referido beneficiário completou 21 anos de idade" (fl. 13 do PA n.
4.540/2012).

Por petição dirigida ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região,'
autuada em 11/06/2012, MARIA DA ANUNCIAÇÃO ARAÚJO GUSMÃO narrou o seguinte: a) "no;
dia 23 de abril de 2010, (...) se dirigiu até o Banco do Brasil para receber o pagamento de sua'
pensão como já faz há mais de 10 anos"; b) "foi então que recebeu uma desagradável surpresa.
Os valores de sua pensão estavam reduzidos à metade"; c) "sem saber o que tinha acontecido, se
dirigiu à (...) Justiça Federal para saber o motivo da redução dos valores. / Descobriu então que
sua pensão tinha sido reduzida pelo fato de ter sido concedida pensão civil a sua sogra, mãe do
falecido servidor Almir Girino de Albuquerque. / (...) achou estranho o que estava acontecendo,
vez que não foi informada de nenhum processo, e, ainda, por não saber qual seria o motivo que
levou o Tribunal (...) a reduzir sua pensão à metade"; d) "se sentiu abalada e não soube, naquele
momento, o que fazer, uma vez que os servidores responsáveis pela decisão lhe informaram que
não havia nada a ser feito".

E alegou que: 1) "não foi informada da existência de um processo no qual levou sua
pensão a ser reduzida e não pôde sequer apresentar contraditório aos fatos alegados"; 2) "não
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existe motivo para que a pensão (...) fosse concedida, uma vez que a mãe do servidor não era
dependente dele à época da morte, conforme determina a lei"; 3) "o requerimento de habilitação
tardia foi autuado em 21 de dezembro de 2009. Foi encaminhado ao setor jurídico em 03 de
fevereiro de 2'010. Em 25 de fevereiro de 2010 saiu a decisão de incluir a senhora Maria Ivonete
como pensionista vitalícia"; 4) "durante o Processo Administrativo, (...) não foi notificada para
tomar ciência do requerimento que diminuiu sua pensão vitalícia (...). / Em nenhum momento no
processo se comprovou a veracidade das informações alegadas pela Senhora Maria Ivonete"; 5)
"não houve oitiva de testemunhas para que a condição de dependente económica da mãe do
servidor fosse comprovada"; e) "não foi concedido (...) o direito ao contraditório e à ampla defesa,
sendo que lhe era devido, pois é a única beneficiária vitalícia do servidor e teve sua renda
suprimida"; 6) "a Diretora de Divisão de Legislação de Pessoal tomou a iniciativa de conceder a
pensão passando por cima de todas as regras legais"; 7) "como reflexo das garantias do
contraditório e da ampla defesa {art. 5°, LV, da Constituição Federal de 1988), (...) tem o direito de
ser notificada para que tome ciência dos fatos objeto do processo administrativo, de obter cópias
dos documentos que compõem os autos, bem como do teor do requerimento de habilitação tardia,
previamente instalada, prerrogativas asseguradas em lei (art. 3°, l, Lei n. 9.784/99)"; 8) "só a
ausência de notificação do processo já seria suficiente para ser decretada a nulidade da decisão
que afetou" sua "renda (...) em 50% (cinquenta por cento)"; 9) "é mister" que lhe fosse dada a
oportunidade de contraditar as alegações da mãe do servidor que "morava" com ele e "que ele Ihe^
pagava remédios e aluguéis"; 10) de plano, já se vê "contradição, uma vez que" a mãe "diz morar
com o servidor e ao mesmo tempo diz que ele lhe pagava o aluguel". A discutível dependência
económica torna-se mais controversa ante o fato de que "o próprio servidor requereu o
desligamento da" mãe "do programa de assistência aos servidores quase dois anos antes de seu
falecimento. / (...) os exemplos (...) comprovam que existem contradições, dúvidas e inverdades
no requerimento que a mãe do servidor protocolou. E que em momento algum do processo
poderia ter prosseguido" a Administração "sem a apresentação de defesa e do contraditório"; 11)
"o Processo Administrativo, sob pena de nulidade, obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência"; 12) "portaria instauradora de um
processo administrativo que cause diminuição do valor do benefício de pensão vitalícia contenha a
descrição dos fatos imputados ao beneficiário, formalidade essencial para que o mesmo tenha
conhecimento das causas alegadas e as suas espectficidades, para permitir-lhe, assim, o direito a
promover defesa de modo que lhe oportunize os meios necessários ao seu exercício pleno"; 13)
"é, portanto, imprescindível que lhe sejam apontadas todas as alegações para seu prévio
conhecimento e, assim, poder preparar sua defesa, sem sobressaltos e imprevistos"; 14) a
Constituição assegura aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa
- art. 5°, inciso LV; 15) Frederico Marques "ensina" que "Processo Administrativo sem
oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é nulo"; 16) Rogério Lauria Tucci, Robert
Wyness Millar dissertam sobre "princípio da audiência bilateral" no processo; 17) o princípio do
devido processo legal está estampado na Constituição: "ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal" {art 5°, LIV). Sua pensão foi reduzida à metade sem o
devido processo legal; 18) "não foram realizadas as oitivas" de suas "testemunhas (...), até mesmo
porque (...) nem sabia que o processo estava em trâmite". / (...) causa mais estranheza é que nem
mesmo foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela beneficiária da pensão tardia". A
"violação" ao devido processo legal "mostra-se ainda mais clarividente quando" se vê que a
habilitação tardia foi deferida "sem mesmo buscar o levantamento de provas" requeridas pela
própria mãe do servidor. A jurisprudência desta Corte é unânime em afirmar a nulidade do
processo administrativo em que não há observância do princípio do contraditório e da ampla
defesa; 19) "o perigo de se deferir uma pensão vitalícia nos moldes aqui expostos não causa
lesão apenas à Requerente, mas ao próprio Estado, uma vez que os valores pagos indevidamente
deverão ser pagos novamente à Requerente e ainda em caso de ausência da Requerente, por
morte ou qualquer outro meio legal"; 20) "o julgamento administrativo é orientado por um duplo
critério: positivo, elementos seguros de prova; e negativo, consistente na demonstração de
falsidade por inexatidão das informações ou provas fornecidas"; 21) "a decisão que deferiu o
pedido da Senhora Maria Ivonete não pode ser considerada válida, uma vez que não cumpre os
requisitos formais mínimos admitidos no Direito. (...) É inadmissível que uma decisão tão
importante seja realizada em apenas duas laudas. E ainda dizer apenas 'que a documentação
preenche os requisitos1 sem descrever quais são os documentos é no mínimo uma grande falha
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(...). Fundamentar a decisão é obrigação do gestor público (...)"; 22) não foi jlínZ£gíg)ÍÉÍrécer da

"Assessoria Jurídica", "documento indispensável para a instrução processual"; 23) "inexiste nos
autos parecer da Controladoria Interna"; 24) "a Senhora Maria Ivonete não era dependente
económica à época da morte do servidor, tanto que ela sobreviveu mais de 10 anos sem requerer
pensão por saber que não tinha a dependência que alega"; 25) a contribuição de R$200,00 à
senhora Maria Ivonete não pode ser considerada prova de dependência económica, porquanto
"pura liberalidade da Requerente"; 26) "na verdade, a renda de Dona Ivonete à época da morte do
servidor vinha de várias fontes que ela detinha. Uma delas é do seu esposo, como comprova aj
sua certidão de casamento, que ela mesma anexou nos autos (...). Cada um dos seus cinco filhos
lhe dava uma ajuda proporcional. O auxílio das despesas era dividido assim: um pagava a conta
de energia, outro lhe pagava a conta de água e esgoto, todos lhe ajudavam na compra de
remédios, alimentação e aluguel"; 27) "a senhora Maria Ivonete alega que trabalhou, em sua vida,
apenas entre o período de 04 de maio de 1995 a 21 de maio de 1996. (...) Se ela realmente tiver
trabalhado um ano e mesmo assim tiver conseguido aposentadoria 8 (oito) anos depois, é dever
deste gestor público oficiar o INSS para que seja verificada qualquer irregularidade quando da
concessão da aposentadoria"; 28) "a senhora Maria Ivonete requereu pensão civil, mas alegou
apenas requisitos de uma pensão alimentícia. Não basta estar passando dificuldade financeira
para requerer pensão civil tardia, tem de existir dependência económica à época da morte do
servidor"; 29) "a senhora Maria Ivonete alega que recebia dinheiro para pagar aluguel e ao mesmo
tempo diz que morava com o servidor"; 30) "a senhora Maria Ivonete relata que deixou o seu
trabalho e mudou-se para a casa de seu filho, para cuidar dele. Mas a verdade é que ela morava à
época com um homem de nome Marcos, com o qual tinha relacionamento amoroso. Já o servidor
morava com a senhora Sônia Maria Pinheiro de Andrade, com quem detinha uma relação
amorosa"; 31) a prova de que Maria Ivonete não era dependente económica do servidor é que,
"no dia 07 de janeiro de 1998", foi requerido "o desligamento de sua mãe do Programa de
Assistência aos Servidores. Deve se observar que o servidor faleceu quase dois anos após esse
requerimento de desligamento"; 32) "este tribunal já se pronunciou (...) no sentido de que a
dependência económica não pode ser um mero reforço ao orçamento. É o caso do alegado pela
Senhora Maria Ivonete".

E pediu: "A - Em tutela antecipada: 1 - O acolhimento do pedido de tutela
antecipada para suspender imediatamente a pensão vitalícia da senhora Maria Ivonete até o final
deste processo (...); 2) Restituir ao estado anterior a pensão vitalícia da Requerente, qual seja, o
montante de 100% (cem por cento)"; (...) C - No mérito: 6 - (...) seja julgada procedente esta
demanda para desconstituir a Senhora Maria Ivonete como beneficiária da pensão vitalícia por
não ser dependente económica do servidor à época de sua morte, com efeito 'ex tunc'; 7 - A
declaração de que a Requerente é a única beneficiária na condição de pensionista civil vitalícia,
com percepção de 100% (cem por cento) do valor atribuído à pensão vitalícia; 8 - Que seja
ressarcido à Requerente todo o valor que lhe foi descontado mês de abril de 2010, quando
começaram os descontos de 50% (cinquenta por cento) de sua pensão vitalícia, acrescidos de
juros e correção monetária". :

A Divisão de Legislação de Pessoal (fls. 126-137), em parecer corroborado pela
Diretora da Secretaria de Recursos Humanos e pelo Diretor-Geral, prestou as seguintes
informações: a) "os processos administrativos de concessão e de habilitação tardia de pensão!
posto que comuns, não são submetidos, em princípio, a contraditório e ampla defesa, pelo simples
fato de que, ao início, não são contenciosos, e, portanto, não há outra parte contra a qual se
insurge o requerente, que, se acaso existente, haveria de ser notificada para se defender"; b)
"somente após um período superior a 02 (dois) anos da habilitação da outra pensionista, a
requerente, pensionista original, ingressou neste Tribunal com pedido, ora analisado, em que
pleiteia anulação do ato"; c) "o fato de que a inclusão de outra pensionista resulta na redução do
valor da pensão percebida pela requerente, o que a transforma em pessoa interessada, o
conhecimento, por ela, do ato de habilitação tardia da mãe do ex-servidor, na época em que o ato
foi praticado, em combinação com o fato de que, após passados mais de 02 (dois) anos da
decisão, com percepção mensal, portanto contínua, da pensão nos moldes em que foi decidido,
indica ciência tácita da decisão, com todas as suas consequências"; d) "teve a requerente, sempre
que solicitou, acesso facilitado a todos os atos do processo"; e) a tese de "falta de ampla defesa e
contraditório" aplica-se "a processo administrativo disciplinar, ou a processo administrativo comum
em que haja contencioso. Não se aplica (...) a processos administrativos comuns de requerimento
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de pensão, ou de habilitação tardia à pensão, em que o interessado apenas requer o benefício
baseado no seu próprio direito {...). / No processo inicial de concessão de pensão, e, no processo
inicial de habilitação tardia à pensão, (...) não há litigância, nem acusação a qualquer pessoa, o
que, de plano, afasta a afirmação da requerente de afronta ao disposto no art. 5°, LV, da
Constituição (...). / (...) no processo de habilitação tardia à pensão, requerido pela mãe do ex-
servidor, não há qualquer menção à inexistência do direito da requerente, portanto, não há, nem
houve, supressão de sua pensão vitalícia, e nem houve nenhuma acusação contra ela"; f) "o
processo de habilitação tardia à pensão (...) cumpriu todo o procedimento processual
administrativo pertinente, e, portanto, está em consonância com o devido processo legal"; g) "não
há oitiva de testemunhas no processo administrativo inicial de concessão/habilitação tardia de
pensão. (...) / Portanto, a alegada falta de oitiva de testemunhas não tem o condão de induzir
nulidade do processo"; h) "é de todo inconsistente o argumento de que é inadmissível o parecer
de apenas duas laudas. A matéria em hipótese alguma envolve grandes discussões jurídicas.
Trata-se tão-somente de analisar os documentos e de verificar sua adequação ao fim pretendido,
para, em seguida, propor uma decisão, tarefa para cuja consecução, em regra, não se exige
exposição pormenorizada de teses jurídicas"; i) "a Assessoria Jurídica somente é ouvida
excepcionalmente, por determinação da Diretoria-Geral ou da Presidência desta Corte. Por esse
motivo, essa alegação não pode sustentar arguição de nulidade do procedimento"; j) no âmbito do
Tribunal, "nenhum processo é finalizado sem a manifestação da Secretaria de Controle Interno"^
Não há se falar em nulidade, portanto; k) os alegados vícios materiais podem ser considerados
"como acusações à outra pensionista. Afirmações dessa natureza devem ser sustentadas por
provas robustas. Todavia, a requerente não fez constar dos autos sequer 01 (um) documento que
corrobore suas alegações, razão pela qual não dispomos, nesta oportunidade, de elementos para
discorrermos sobre essa questão"; I) "entendemos que não há (...) elementos aptos a sustentar o
pedido de exclusão da pensionista contestada, vez que as afirmações da requerente para justificar
o fim pretendido não vieram acompanhadas de sequer um documento para comprovar os fatos
alegados".

O Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região tomou os fundamentos
das informações prestadas pela DILEP em razões de decidir e indeferiu o pleito (fl. 139).

Contra essa decisão, MARIA DA ANUNCIAÇÃO ARAÚJO GUSMÃO opôs recurso
administrativo (fls. 162-183), alegando que: a) "jamais foi notificada da existência do processo que
lhe suprimiu pela metade o valor de sua pensão vitalícia", ferindo os princípios do contraditório e
da ampla defesa, consagrados na Constituição e na Lei n. 9.784/99; b) foi desrespeitado o devido
processo legal; c) "não foram realizadas as oitivas das testemunhas da Requerente, até mesmo
porque ela nem sabia que o processo estava em trâmite"; d) "não existe uma única prova que
possa validar o presente processo. A decisão que deferiu o pedido da pensionista tardia não faz
menção a provas, até mesmo porque não existe (...). / (...) o perigo de se deferir uma pensão
vitalícia nos moldes aqui expostos" é grande, pois "causa lesão não apenas à Requerente, mas ao
próprio Estado, uma vez que os valores pagos indevidamente deverão ser pagos novamente à
Requerente e ainda em caso de ausência da Requerente, por morte ou por qualquer outro meio
lega!, acarretaria ao Estado um pagamento indevido à senhora Maria Ivonete"; e) a decisão em
que deferida a pensão "é puramente descritiva e em nenhum momento traz fundamentação
consistente. (...) É inadmissível que uma decisão tão importante seja realizada em apenas duas
laudas. E ainda dizer apenas 'que a documentação preenche os requisitos', sem descrever quais
são os documentos, é, no mínimo, uma grande falha administrativa. Fundamentar a decisão é
obrigação do gestor público"; f) "Maria Ivonete não era dependente económica à época da morte
do servidor, tanto que ela sobreviveu mais de 10 anos sem requerer pensão, por saber que não
tinha a dependência que" ora "alega. A verdade é que ela sempre recebeu um auxílio financeiro
de todos os seus cinco filhos e de seu Esposo (mesmo estando separada de corpos)"; g) o valor
de R$ 200,00 (duzentos reais) que a Requerente doava a Maria Ivonete "nunca poderia ser
comprovante de dependência económica", mas "pura liberalidade da Requerente"; h) "a renda de
Dona Ivonete à época da morte do servidor vinha de várias fontes (...). Uma delas é do seu
esposo, como comprova certidão de casamento que ela mesma anexou nos autos (...), mesmo
separada de corpos ainda era casada. Cada um dos seus cinco filhos lhe dava uma ajuda
proporcional". Maria Ivonete é aposentada pelo INSS, desde 2003, recebendo cerca de um salário
mínimo de proventos. "Alega", no entanto, "que trabalhou (...) apenas entre o período de 04 de
maio de 1995 a 21 de maio de 1996. (...) Se ela realmente tiver trabalhado um ano e mesmo
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assim tiver conseguido aposentadoria 8 (oito) anos depois, é dever deste gesto^^píco oficiar o
INSS para que seja verificada qualquer irregularidade quando da concessão da aposentadoria"; i)
"a senhora Maria Ivonete requereu pensão civil, mas alegou apenas requisitos de uma pensão
alimentícia. Não basta estar passando dificuldade financeira para requerer pensão civil tardia, tem
de existir dependência económica à época da morte do servidor"; j) "mais uma contradição" sobre
a alegada dependência económica: "a senhora Maria Ivonete alega que recebia dinheiro para
pagar aluguel e, ao mesmo tempo, diz que morava com o servidor"; k) "a senhora Maria Ivonete
relata que deixou o seu trabalho e mudou-se para a casa de seu filho, para cuidar dele. Mas a
verdade é que ela morava à época com um homem de nome Marcos com o qual tinha
relacionamento amoroso. Já o servidor morava com a senhora Sônia Maria Pinheiro de Andrade,
com quem detinha uma relação amorosa, como comprova sua certidão de óbito"; l) cerca de um
ano antes de sua morte, o servidor desligou Maria Ivonete do "Programa de Assistência dos
Servidores", sendo esta mais um prova da ausência de dependência económica; m) "o falecido
servidor nem tinha condições de sustentar sua mãe, como ela relata, uma vez que pagava pensão
à Requerente e seus três filhos. E ainda sustentava a si mesmo pagando aluguel e despesas
pessoais e ainda da senhora (...) com quem tinha relação amorosa. / No próprio processo
administrativo que concedeu" pensão à ora Requerente está disposto "que a senhora Maria
Ivonete não era dependente económica do servidor". Este "fato (...) intriga ainda mais o
deferimento da pensão à senhora Maria Ivonete"; n) "Este tribunal já se pronunciou no sentido de
que a dependência económica não pode ser um mero reforço ao orçamento. É o caso do alegado
pela Senhora Maria Ivonete (...), mas deve-se deixar bem claro que nem isso ela recebia
efetivamente".

E pediu: "1 - O acolhimento das preliminares (...) para anular o processo face os
vícios formais, com efeito 'ex tunc' para que cesse imediatamente os efeitos do processo
1.110/2010; 2 - A declaração de que a Requerente é a única beneficiária na condição de
pensionista civil vitalícia com percepção de 100% (cem por cento) do valor atribuído à pensão
vitalícia; 3 - Que seja ressarcido à Requerente todo o valor que lhe foi descontado desde o mês
de abril de 2010, quando começaram os descontos de 50% (cinquenta por cento) de sua pensão
vitalícia, acrescidos de juros e correção monetária". /"NO MÉRITO 4 - (...) seja julgada procedente
esta demanda para desconstituir a senhora Ivonete como beneficiária de pensão vitalícia por não
ser dependente económica do servidor à época de sua morte. Com efeito 'ex tunc'; 5 - A
declaração de que a Requerente é a única beneficiária na condição de pensionista civil vitalícia
com percepção de 100% (cem por cento) do valor atribuído à pensão vitalícia; 6 - Que seja
ressarcido à Requerente todo o valor que lhe foi descontado desde o mês de abril de 2010,
quando começaram os descontos de 50% (cinquenta por cento) de sua pensão vitalícia,
acrescidos de juros e correção monetária".

O recurso foi distribuído à Desembargadora Federal Neuza Maria Alves em
10/06/2013 (fl. 188) e redistribuído a este relator em 11/05/2016 (fl. 191) "em virtude do
encerramento", "em 05 de maio de 2016", "do mandato" da desembargadora "no Conselho de
Administração".

Determinei, nos termos da Lei n. 9.784/99, art. 62, a intimação de Maria Ivonete da
Silva para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (fl. 192).

Em contrarrazões (fls. 195-200), Maria Ivonete da Silva alegou que: a) "após o
falecimento do filho, entregou todos os documentos dele à ex-esposa, que recebeu e obteve a
pensão, e se prontificou a lhe auxiliar financeiramente, com uma quantia mensal de
aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais)"; b) "somente em setembro de 2003, quatro anos
após a morte do fiiho, obteve um beneficio previdenciário, decorrente de aposentadoria por idade,
no valor aproximado de 01 (um) salário mínimo"; c) "não requereu imediatamente a pensão
porque jamais imaginou que poderia exercer este pleito em concorrência com a ex-esposa"; d) "os
procedimentos de concessão de pensão civil estatutária, bem como os de habilitação tardia à
pensão são espécies de processos administrativos comuns, não se tratando de processo
administrativo disciplinar, em que há necessidade de diligências nas fases instrutória e decisória,
com aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa"; e) "os processos administrativos
de concessão e de habilitação tardia de pensão, posto que comuns, não são submetidos, em
princípio, a contraditório e ampla defesa, pelo simples fato de que, ao início, não são
contenciosos"; f) "vale esclarecer que a divisão da pensão civil entre os diversos beneficiários, em
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face da habilitação tardia, não está sujeita à vontade de nenhum deles. Ela decorre diretamente
da lei. Nessa matéria, a vontade ou a contrariedade de um dos pensionistas é irrelevante para a
prática do ato, desde que a pessoa que tenha postulado o benefício comprove o seu direito"; g)
"ademais, toda a argumentação" da Recorrente trata "apenas de acusações à Recorrida, sem
provas ou documentos que corroborem suas alegações, razão pela qual não há como nem ao
menos" se "cogitar" de "considerar as afirmações da Recorrente"; h) "por consequência, não há
elementos aptos a sustentar o pedido de exclusão da Recorrida, vez que as afirmações da
Recorrente para justificar o fim pretendido não vieram acompanhadas de sequer um documento
para comprovar os fatos alegados".

É o relatório.
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VOTO (VENCIDO)

DECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PENSÃO~PÕR~ MORTE A
TÍTULO DE HABILITAÇÃO TARDIA. NECESSIDADE DÊ
CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA
ECONÓMICA. ANULAÇÃO DO DEFERIMENTOl
1. f rata-se de recurso administrativo interposto por ex-cônjuge, pensionista
vitalícia, de decisão em que foi indeferida anulação do deferimento dê
oensão por morte à mãe do instituidor, a título de habilitação tardia-
12. A recorrente alega "jamais" ier^Ído~^nôlJfícãdâ~da exístênclã^dõprocesso
que lhe suprimiu pela metade o valor de sua pensão vitalícia". Ó
^deferimento da pensão por morte a título de habilitação tardia teria
afrontado, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além
disso, não haveria prova da alegada dependência económica da recorrida
'em relação ao servidor à época do óbito.
3. A Lei n. 9.784/99 assegura, independentemente de provocação-
"intimação", pela Administração, dos "atos do processo que resultem para
o interessado em imposição de deveres, ónus, sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse" (art. 28), corolário da garantia "à comunicação, à apresentação
|de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos (...)
toas situações de litígio" (art. 2°, inciso X). Essa intimação, obviamente}
Ide vê ser prévia à decisão da Administração^
r4. Dê acordo com a jurisprudência, "parâUns de percepção de pensão por
morte, a dependência económica entre os genitores e o segurado falecido^
ldeve ser demonstrada, não podendo ser presumida" (AgRg no AgRg no

Esp 615.088/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/08/2015). A "comprovação da real
dependência económica dos pais em relação aos filhos não se confunde
com o esporádico reforço orçamentário e tampouco com a mera ajuda de
^manutenção familiar"[AC 1998.38.00.029737-8/MG. Rei. Juiz Federal Iran
[ve/asco Nascimento (CONV). Segunda Turma. E-DJF1. 07/04/2008],"
'I5. Além da inobservância do devido processo legal, motivo suficiente para
a anulação do processo, não se fez prova da dependência económica;
que, à inteligência do art. 217, inciso V, da Lei n. 8.112/90, deve
acompanhar (ou ser produzida durante o processamento do pedido) á
oetição de habilitação a pensão por morte, _quando requerida pelos pais d^
se/v/dor falecido^ \
[.._—,~ ~ - - • . . ; . . . . ' ^_ „ „ , ...... -^-.—. ,_-„-.--.... . 1L

J6. Recurso administrativo provido para anular o ato de deferimento de
pensão por morte a título de habilitação tardia a Maria Ivonete da Silva,
'ficando-lhe facultado novo peticionamento, com a devida instrução
^probatória e garantia do _ contraditório __e_ampla cfefesa_jaosfásj
wteressados(as).
7. Em virtude da anulação do ato, fica assegurado o direito da recorrente

receber, do Tribunal, o montante indevidamente subtraído da pensão e;
ao Tribunal, o direito de se ressarcir desse jnontante, mediante jcobrançà
Idos valores pagos a Maria Ivonete da Silvai '•

O Desembargador Federal João Batista Moreira: A fim de sustentar o pedido de
anulação do ato em que deferida pensão tardia a Maria Ivonete da Silva (mãe, a recorrida), a
recorrente alega, basicamente, "jamais" ter sido "notificada da existência do processo que lhe
suprimiu pela metade o valor de sua pensão vitalícia". O deferimento do pleito da pensão tardia
teria afrontado, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa, violando, enfim, o
devido processo legal.

A Divisão de Legislação de Pessoal, manifestando-se contrariamente à pretensão
lançada no recurso, sustenta não haver se falar em ofensa ao devido processo legal, porquanto
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os processos administrativos de concessão e de habilitação tardia de
pensão, posto que comuns, não são submetidos, em princípio, a
contraditório e ampla defesa, pelo simples fato de que, ao início, não são
contenciosos, e, portanto, não há outra parte contra a qual se insurge o
requerente, que, se acaso existente, haveria de ser notificada para se
defender.

Nas contrarrazões de recurso, alega-se, igualmente, que

os processos administrativos de concessão e de habilitação tardia de
pensão, posto que comuns, não são submetidos, em princípio, a
contraditório e ampla defesa, pelo simples fato de que, ao início, não são
contenciosos. (...) vale esclarecer que a divisão da pensão civil entre os
diversos beneficiários, em face da habilitação tardia, não está sujeita à
vontade de nenhum deles. Ela decorre diretamente da lei. Nessa matéria,
a vontade ou a contrariedade de um dos pensionistas é irrelevante para a
prática do ato, desde que a pessoa que tenha postulado o benefício
comprove o seu direito.

O uso da "locução 'contencioso administrativo'" com "sentido menos técnico (.
mais se presta a confusões" do que a esclarecer. "(...) contencioso administrativo designa u
sistema em que existe uma jurisdição autónoma, independente da Administração e da jurisdição
comum". Ocorre que essa "jurisdição autónoma", "independente da jurisdição comum", não vigora
no Brasil1.

De outro lado, quando afirmam que o processo não é "contencioso", a DILEP e a
defesa de Maria Ivonete (mãe, a recorrida) podem querer dizer que não há (havia) conflito. A
primeira chega afirmar que "não há outra parte contra a qual se insurge o requerente". Nas
contrarrazões, a defesa de Maria Ivonete diz que "a divisão da pensão civil (...) decorre
diretamente da lei", sendo, por isso, irrelevantes "a vontade ou a contrariedade de um dos
pensionistas (...) para a prática do ato".

Mediante citação de Ada Pellegrini Grinover, Odete Medauar2, mais uma vez,
lembra que, também no processo administrativo, haverá "litigantes sempre que houver um conflito
de interesses, sempre que houver uma controvérsia". A tradicional "concepção da Administração
detentora absoluta do juízo sobre o interesse público" é que impedia "se cogitasse a respeito da
realidade fática, que é a existência de (...) conflitos de interesses" também no âmbito do processo
administrativo.

No caso, a recorrente era detentora, até o deferimento do ato atacado, de 100%
(cem por cento) do valor da pensão. Ante o pedido da mãe do instituidor surgiu, de plano, a
hipótese do art. 218 da Lei n. 8.112/90: "Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu
valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados".

Ante, pois, a possibilidade de redução (em virtude de eventual distribuição em
partes iguais do valor da pensão) do valor recebido, a recorrente (ex-mulher) é (legítima)
interessada no processo de deferimento da pensão tardia, nos termos da Lei n. 9.784/99:

Art. 9° São legitimados como interessados no processo administrativo:
(...)
Hl - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses
que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;

A Lei n. 9.784/99 assegura, independentemente de provocação, "intimação", pela
Administração, dos "atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres,
ónus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de
seu interesse" (art. 28), corolário da garantia "à comunicação, à apresentação de alegações finais,

1 MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1993. p. 45-46.
2 MEDAUAR, Odete. op. cit. p. 77-78.
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à produção de provas e à interposição de recursos (...) nas situações de litígió^aij. 2° fin-císo X).
Essa intimação, obviamente, deve ser prévia à decisão da Administração. "̂ SSÍ>^

Ainda que a inobservância dessa garantia não fosse motivo suficiente para a
anulação do processo, restaria o fato de que não foi trazida, conforme se tem do exame do
conjunto probatório (incluindo o que consta destes autos - processo n. 4.540/2012 - e dos
processos apensos: processo n. 1.729/1997 - Pedido de Aposentadoria de Almir Girino de
Albuquerque; processo n. 395/2000 - Pedido de Pensão por Morte de Sônia Maria Pinheiro de
Andrade e outros; processo n. 396/2000 - Pedido de Pensão por Morte de Maria da Anunciação
Araújo Gusmão e outros; processo n. 110/2010 - Pedido de Habilitação Tardia de Maria Ivonete
da Silva), prova que sustente o pedido de pensão por morte, em habilitação tardia, de Maria
Ivonete da Silva.

A Lei n. 8.112/90 dispõe:

Ari. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais,
fazem jus à pensão a partir da data de óbito, observado o limite
estabelecido no inciso XI do caout do art. 37 da Constituição Federal e no
art. 2° da Lei n° 10.887, de 18 de junho de 2004. (Redacão dada pela Lei n°
13.135, de 201 5)
(...)

Art. 217. São beneficiários das pensões:
(...)
V - a mãe e o pai que comprovem dependência económica do servidor; e \
(Incluído peia Lei n° 13. 135, de 2015)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que,
"para fins de percepção de pensão por morte, a dependência económica entre os genitores e o
segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida" (AgRg no AgRg no AREsp
615.088/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIM, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe
12/08/2015).

No requerimento (fls. 03-04 do processo administrativo n. 110/2010) de habilitação
tardia, Maria Ivonete da Silva (mãe, a recorrida) assim fundamentou a alegada dependência
económica para com o instituidor:

A Requerente, desde que seu filho Almir Cirino de Albuquerque faleceu,
encontra-se passando sérias dificuldades financeiras e apenas
recentemente teve conhecimento de que tem direito à pensão por morte.
Seu filho amparava-a financeiramente, pagando aluguéis, medicamentos e
outras despesas de sua residência, uma vez que a Postulante apenas
trabalhou, na sua vida, no período de 04/05/1995 a 21/03/1996, como
governanta do Hotel Brasília Palace (...). \

i
Esta Corte tem jurisprudência, a partir de voto proferido pelo Juiz Federal Iran

Vefasco, no sentido de que "a comprovação da real dependência económica dos pais em relação
aos filhos não se confunde com o esporádico reforço orçamentário e tampouco com a mera ajuda
de manutenção familiar" [AC 1998.38.00.029737-8/MG. Rei. Juiz Federal Iran Velasco Nascimento
(CONV). Segunda Turma. E-DJF1. 07/04/2008].

Além disso, nem a petição, nem as contrarrazões de recurso foram acompanhadas
de prova dos pagamentos, peio servidor, de "aluguéis, medicamentos e outras despesas" da
"residência" de Maria Ivonete da Silva (mãe, a recorrida). Também não se encontra qualquer
indício de prova nos processos apensos. A ora recorrente fala, no recurso, de uma "ajuda" que era
dada pelo servidor enquanto vivo e que ela, a recorrente, ainda mantinha, como um compromisso,
mas assegura que essa contribuição somava-se à dos demais filhos, no que seria um esforço
familiar para ajudar no sustento da mãe.

Maria Ivonete (mãe, a recorrida) alegou, ainda, que:
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Deixou (...) seu emprego e se mudou para a residência de seu filho para
cuidar dele, logo após ter sido submetido a sua primeira cirurgia, visto que
padecia de câncer, o que o levou a óbito.
Era nítida, assim, a necessidade de ele receber cuidados especiais e sua
mãe dedicou-se integralmente a ele nesse momento difícil, passando a
viver unicamente sob a dependência económica de seu filho, visto que ele
já estava separado de sua esposa.

Na certidão de óbito do instituidor (fl. 12 do processo administrativo n. 396/2000),
consta que ele era "domiciliado e residente na Rua 12, Qd. 46, Ltes. 39/40, Parque Esplanada N,
Valparaíso de Goiás-GO". No requerimento, Maria Ivonete diz ser "residente e domiciliada na
Quadra 50, Lt 14, em Valparaíso l, Etapa B, em Valparaíso de Goiás". Não foi trazida prova da
"mudança para a residência de seu filho". E mais. O endereço que consta do atestado de óbito é o
mesmo endereço de Sônia Maria Pinheiro de Andrade (companheira), que, em requerimento de
pensão por morte, alegou ter estado "ao lado do seu companheiro" - o servidor -, "prestando-lhe
assistência e solidariedade em todos os momentos" (fls. 03 e 06 do processo administrativo n.
395/2000).

Maria Ivonete (mãe, a recorrida) diz, por fim, que,

Para comprovar, ainda, a dependência económica (...) e a situação^
financeira precária que ela vem sofrendo após o falecimento de seu filho,
solicita, se for o caso, a obtenção de documentos na pasta funcional do
servidor falecido e a produção de prova testemunhal, indicando, desde já,
as seguintes pessoas:
- ROSANA MONORI - servidora pública, lotada no Gabinete do
Desembargador Federal Fagundes de Deus, chefe, à época, do servidor
falecido (...);
- MAXIMILLLIAN DA CRUZ FERREIRA - militar da aeronáutica, amigo do
servidor e da família (...).

Dos assentamentos funcionais, no entanto, não há prova que corrobore a alegação
de dependência económica. Pelo contrário. Em documento firmado em 07/01/1998, pouco menos
de 2 (dois) anos antes de falecer, o servidor pediu desligamento de sua mãe, Maria Ivonete da
Silva, então sua dependente, do PRÓ-SOCIAL, conforme formulário de desligamento de
beneficiários, juntado à fl. 39 dos presentes autos.

Nem se cogitou sobre a produção da prova testemunhal requerida.

E há mais. Não obstante o alerta da jurisprudência no sentido de que a
dependência económica dos pais em relação ao servidor deve ser sempre demonstrada, no
"Formulário de Concessão de Pensão Civil" (fl. 82 dos presentes autos), encaminhado pelo TRF-1
ao Tribunal de Contas da União, consta o seguinte:

NOME DO BENEFICIÁRIO
MARIA IVONETE DA SILVA
(...)

RELAÇÃO DE PARENTESCO/DEPENDÊNCIA
64 - MÃE

COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÓMICA?
2-NÃO

Não foi trazida, portanto, prova da dependência económica, que, à inteligência do
art. 217, inciso V, da Lei n. 8.112/90, deve acompanhar (ou ser produzida durante o
processamento do pedido) a petição de habilitação a pensão por morte, quando requerida pelos
pais de servidor falecido.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso administrativo para anular o ato de
deferimento de pensão por morte, a título de habilitação tardia, a Maria Ivonete da Silva, ficando-
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lhe facultado novo peticionamento, com a devida instrução probatória e garantia do c*omeaworio e
ampla defesa aos(às) interessados(as).

Em virtude da anulação do ato, fica assegurado o direito da recorrente de receber,
do Tribunal, o montante indevidamente subtraído da pensão e, ao Tribunal, o direito de se
ressarcir desse montante, mediante cobrança dos valores pagos a Maria Ivonete da Silva.
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