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Ato nº 2019-1 
 

Ref. Processo/IPESC nº 136, de 11/03/2019 (pensão por morte) 

 

À Diretora Presidente do IPESC. 

 

A Lei n° 1.817, de 05/09/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município 

de São José do Calçado, diz parcialmente o seguinte: 

 

“Título III 

Das Responsabilidades da Controladoria Geral do Município 

Art. 5° – São responsabilidades da Controladoria Geral do Município, além daquelas nos art. 

74 da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 76 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo, também as seguintes: 

 

I – coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo e executivo Municipal e seus Órgãos, incluindo sua administração Direta e 

Indireta, promovendo a integração operacional e elaborar os atos normativos sobre 

procedimentos de controle; 

 

(...) 

 

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e 

externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os 

mesmos;  

 

(...) 

 

XVIII – verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de 

proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas; 

 

XIX – manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades; 

(...) 
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Capítulo IV 

Das Garantias. 

Art. 11. Constitui-se em garantia do ocupante da função de titular da Unidade Central de 

Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade: 

 

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e 

indireta; 

 

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e 

necessários ao exercício das funções de controle interno. 

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas 

funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver 

assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município, deverá dispensar 

tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou 

Órgãos indicados no caput do art. 3º, conforme o caso. 

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre 

dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do 

exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e 

relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.” 

 

Do Requerimento de Pensão Previdenciária 

 

Em 11 de março de 2019, o Sr. Valderci João da Silva requereu o benefício de pensão por 

morte da servidora aposentada Delmina Pimentel da Silva (fls. 02); 

Apresentou cópias da certidão de casamento (fls. 03), da Identidade, do CPF e do Título 

Eleitoral (fls. 04), da certidão de óbito (fls. 05), do comprovante de residência (fls. 06); 

Recibo de pagamento juntado pelo IPESC (fls. 07); 

 

Certidão de casamento atualizada (fls. 08); 

 

Novo comprovante de residência (fls. 09); 
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Despacho da Diretora Presidente solicitando emissão de parecer da Procuradoria Geral do 

Município (fls. 10); 

 

Cópias de folhas do Processo/IPESC nº 677, de 26/12/2018, contendo declaração conjunta 

dos quatro filhos do requerente, no sentido de que Valderci João da Silva encontrava-se 

separado de fato há mais de 30 (trinta) anos e que não tinha convivência e ou dependência 

econômica da servidora/aposentada/falecida Delmina Pimentel da Silva (fls. 11/12); 

 

Parecer da lavra da Procuradora Michelly Pereira Baptista, para que os declarantes 

comprovem a inexistência de convivência e ou independência econômica (fls. 13); e 

 

Novo Despacho da Diretora Presidente, encaminhando os presentes autos ao Controlador 

Interno Geral (fls. 14). 

 

Esse é o sucinto relatório. 
 

A Lei nº 1.262 , de 27 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o regime próprio de 

previdência, diz parcialmente o seguinte: 

 

“CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, definem-se como: 

 

I – participante: servidor público titular de cargo efetivo do Município, dos Poderes 

Executivo e Legislativo e de suas autarquias e fundações, e os aposentados; 

 

II – beneficiário: pessoa que, na qualidade de dependente de participante, pode exigir o 

gozo dos benefícios especificados nesta Lei; 

 

TÍTULO II 

DOS REGIMES DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

CAPÍTULO I 

DOS PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS 

Art. 11.  São participantes obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social todos 

aqueles especificados no inciso I do art. 3º desta Lei. 
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Art. 12. São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de 

dependente dos participantes, exclusivamente: 

 

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, ou equiparado, não emancipado, 

menor de 21 (vinte e um) anos, ou inválido; 

 

(...) 

 

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes indicadas em um dos incisos deste 

artigo exclui do direito os indicados nos incisos subseqüentes. 

 

(...) 

 

§ 5º A dependência econômica e financeira das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada, constituindo requisito para a atribuição da qualidade 

de dependente e o gozo de benefícios. 

 

Seção VII 

Da Pensão por Morte 

Art. 57.  A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do participante que 

falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no caso de 

morte presumida, comprovada a permanente dependência econômica e financeira, quando 

exigida. 

 

(...) 

 

Art. 58. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de 

outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique 

exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou 

habilitação. 

 

§ 1º. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e 

mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito o companheiro ou a 

companheira. 
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§ 2º. O cônjuge separado judicialmente ou de fato que receber pensão de alimentos 

concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos nesta Lei.” 
 

Destaca-se que, antes da solicitação de pensão contida nos autos, a declaração contida no 

Processo/IPESC nº 677/2018, exarada pelos filhos do requerente e da servidora falecida é 

uma “denúncia” antecipada de inexistência de dependentes previdenciários. 

 

Consequentemente, é de se destacar que o Parecer da Procuradora (fls. 13) não pode ser 

levado em consideração para que os declarantes comprovem ou deixem de comprovar, 

consoante a sistemática legal, especificamente no sentido de que o cônjuge ausente 

somente fará jus ao benefício mediante prova da dependência econômica (art. 58, § 1º da 

Lei nº 1.262/2004). Cabe ao cônjuge e somente ao cônjuge tal ônus. 

 

Não consta dos autos a inscrição do requerente como dependente da servidora (art. 14 da 

Lei 1.262/2004). 

 

Com a comunicação de inexistência de convivência por longo tempo e, consequentemente, 

de inexistência de dependência econômica, a presunção pela certidão de casamento deixou 

de ser taxativa, o que não demandaria mais delongas por parte desse Instituto, mas sim 

solicitar os comprovantes elencados nos incisos I a XVII do § 2º do art. 14 da Lei nº 

1.262/2004 para uma eventual decisão.  

 

Como já referenciado, o próprio Instituto pode verificar esses requisitos sem nenhum receio, 

já que existe declaração conjunta antecipada e idônea, bem como há comprovantes de 

residência apresentados pelo requerente com dois endereços diversos do da participante 

falecida.    

 

Os Tribunais Regionais Federais, em inúmeros julgados, acerca da Lei Federal nº 8.213, ínsito 

no art. 16, § 4º, firmou que “com a separação de fato dos cônjuges, a dependência 

econômica deixa de ser presumida”. 

 

 

Ante o exposto, recomenda à Diretora Presidente do IPESC: 

 

1. que apense ao presente processo os autos do Processo/IPESC nº 677/2018; 
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2. que notifique ao Sr. Valderci João da Silva para, querendo, apresentar as provas que 

entender necessárias e elencadas nos incisos I a XVII do § 2º do art. 14 da Lei nº 

1.262/2004; 

3. que se extraia cópias para os interessados; e 

 

4. que ao final, qualquer que seja a decisão desse Instituto, sejam os presentes autos 

devolvidos à Controladoria Interna Geral para verificação. 

 

Aproveita do ensejo e requisita ao IPESC para que remeta à Controladoria Geral para a 

verificação dos processos de eventual admissão de pessoal, de aposentadoria, de reforma, 

de revisão de proventos e de pensão, antes do registro no Tribunal de Contas, conforme 

determinado no art. 5º, inciso XVIII da Lei nº 1.817/2013. 

 
Controladoria Interna Geral do Município de São José do Calçado-ES, aos sete (07) dias do 

mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019). 

 

 

José Carlos Bernardes 
Controlador Interno Geral do Município 

Decreto nº 5.523/2017 


