
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO N° [...], DE 2016.

Dispõe sobre  a atuação dos membros do Ministério
Público  brasileiro no que concerne ao controle e à
fiscalização do pagamento de pensões, recebidas por
filhas solteiras  e  cônjuges de  servidores  públicos
falecidos.

O  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no exercício

das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição Federal e pelos

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária

tomada na __ª Sessão Ordinária, realizada em ___de ______ de 2016.

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público,

dentre  outras  atribuições,  zelar  pela  autonomia  funcional  e  administrativa  do  Ministério

Público e pela observância do artigo 37 da Constituição, podendo, para tanto, expedir atos

regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público brasileiro a proteção do

patrimônio público e social (art. 129, III, CF) e a defesa da ordem jurídica e, nessa linha, dos

princípios e regras assegurados legal e constitucionalmente (art. 127, caput, CF).

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve pautar sua atuação no

princípio  da  moralidade  (art.  37,  caput,  CF)  e  da  razoabilidade  (art.  2º,  caput  da  Lei  n.

9.784/99);

CONSIDERANDO  que  a  mídia  tem  noticiado  o  pagamento  de  pensões  e

aposentadorias a mulheres, filhas ou cônjuges de servidores públicos,  em situação irregular,

RESOLVE,  respeitada  a  independência  funcional  dos  membros  e  a  autonomia  do  órgão

ministerial, RECOMENDAR que:

O  Ministério  Público  brasileiro,  observadas  as  disposições  constitucionais  e

legais,  adote  as  medidas  administrativas  e  judiciais  necessárias  para  assegurar  o  efetivo

controle e fiscalização do pagamento de pensões e demais benefícios similares, recebidos por

filhas solteiras  e  cônjuges,  dentre  outros  legitimados, de  servidores  públicos federais,

distritais, estaduais ou municipais, civis ou militares, falecidos.



Esta Recomendação entrará em vigência imediatamente após a sua publicação.

Brasília-DF, 21 (vinte e um) de novembro de 2016.

Conselheiro SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
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J U S T I F I C A Ç Ã O

Trata-se  de  Proposta  de  Recomendação  que  busca  estimular  a  atuação  dos

membros do Ministério Público brasileiro no que concerne ao controle e à fiscalização do

pagamento  de  pensões,  recebidas  por  filhas  solteiras  e  cônjuges  de  servidores  públicos

falecidos.

Nos termos do art.  129, III da Constituição Federal,  é função institucional do

Ministério Público a proteção do patrimônio público e social. Também é mister do  parquet

brasileiro  garantir  a  defesa  da  ordem  jurídica  e,  nessa  linha,  dos  princípios  e  regras

assegurados legal e constitucionalmente (art. 127, caput da CF).

É cediço que a Administração Pública deve pautar sua atuação no princípio da

moralidade  (art.  37,  caput,  CF)  e  da  razoabilidade  (art.  2º,  caput  da Lei  n.  9.784/99).  A

atuação estatal deve desenvolver-se segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé e,

ainda, mediante a adequação entre os meios e fins perseguidos (art. 2º, parágrafo único da Lei

n.  9.784/99).  Encontrando-se  fora  desses  parâmetros  a  atuação  estatal,  cabe  ao  órgão

ministerial  efetuar  o  devido  controle  e  repressão,  através  das  medidas  administrativas  e

judiciais cabíveis.

Há tempo a mídia  tem noticiado o pagamento  de  pensões  e  aposentadorias  a

mulheres, filhas ou cônjuges de servidores públicos, que formalmente encontram-se solteiras

justamente para continuar fazendo jus a tais benefícios1. No contexto atual, de recessão das

contas públicas, a questão vem novamente a lume2.

O direito a pleitear pensão por morte de filhas maiores solteiras e de cônjuges de

servidores públicos civis da União encontra fundamento, por exemplo, nas Leis n. 1.711/52 e

n. 3.373/58 (antigo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União). Tratando-se de pensão

militar,  o  respaldo  encontra-se  na  Lei  n.  3.765/60.  Benefício  similar  também  pode  ser

encontrado nas  legislações  estaduais,  a  exemplo  da  Lei  Complementar  do Estado de São

Paulo n. 180/78.

Nas  hipóteses  em  que  referidas  legislações  ainda  forem  incidentes,  de  rigor

1 Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,pensao-vitalicia-para-filhas-solteiras-e-a-
mais-contestada-imp-,852658>; <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/espacodaprevidencia/?p=262>; 
<http://epoca.globo.com/vida/noticia/2013/11/filhas-de-servidores-que-ficam-solteiras-para-ter-direito-
bpensao-do-estadob.html>. Acesso em 21 nov. 2016. 

2 Disponível em: <http://istoe.com.br/o-pais-dos-privilegios/>. Acesso em 21 nov. 2016.
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verificar se os beneficiários dos referidos valores satisfazem, de fato, as condições legais. É

dizer: se as beneficiárias se encontram, ou não, na condição de solteiras.

Nesse ponto, é cediço que, com o advento da Constituição de 1988 (art. 226, § 3º)

e do Código Civil  de 2002 (art.  1.723),  a união estável encontra-se,  em muitos aspectos,

equiparada ao casamento. Nesse contexto, necessário se faz atentar para sobreditas situações

em  que  a  comprovação  da  entidade  familiar  não  se  verifica  de  plano,  com  registros

cartorários.  Afinal,  urge  concluir:  mulheres  que  convivam  em  regime  de  união  estável,

perdem a condição de solteira e, portanto, não amoldam-se aos requisitos legais.

Há ainda regimes que exigem a dependência econômica do contribuinte, situação

que, da mesma forma, precisa ser averiguada no plano fático, evitando subterfúgios informais

para o percebimento cumulado do benefício. 

Feitas  estas  considerações,  submeto  a  presente  proposta  de  Recomendação ao

Egrégio  Plenário,  para que delibere a respeito do tema ora apresentado, ressaltando a sua

importância  para  maior  eficiência  das  atividades  exercidas  pelos  membros  do  Ministério

Público brasileiro nesta área.
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Conselheiro SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
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