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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

TCU - 2ª Câmara 
Relator: Ministro Vital do Rêgo 

 

ACÓRDÃO Nº 8548/2017 - TCU - 2ª Câmara 

 

Trata-se de monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 5.495/2013-TCU-

2ª Câmara (peça 6), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de 

pensão civil emitido em favor do interessado Murilo Oliveira Pinheiro Morais (123.168.026-13), 

ante a impossibilidade jurídica de se conceder pensão civil a menor sob guarda, com base no 

entendimento firmado no Acórdão 2.515/2011-TCU-Plenário. 

Considerando que o beneficiário em epígrafe ingressou com ação perante o Poder 

Judiciário com vistas a reestabelecer seu benefício, obtendo decisão favorável, nos autos da ação 

Ordinária 0009164-07.2013.4.01.3803, que tramita no TRF da 1ª Região (peças 14 e 15); 

Considerando que a tese firmada no Acórdão 2.515/2011-TCU-Plenário, de que o art. 5º 

da Lei 9.717, de 1998, teria derrogado, do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos 

servidores públicos civis da União, a pensão instituída à categoria do menor sob guarda, foi 

superada por meio do Acórdão 2.379/2015-TCU-Plenário, decisum que alinhou o posicionamento 

desta Corte de Contas ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça; 

Considerando que, com base nesse novo entendimento, tornaram-se insubsistentes os 

fundamentos pelos quais o ato em epígrafe foi apreciado pela ilegalidade; 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 

fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, 

inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1º, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 243, 259, inciso II e 

260, §2º, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do MPTCU, em: 

a) tornar insubsistente o Acórdão 5.495/2013-TCU-2ª Câmara em razão do novo 

entendimento inaugurado a partir da prolação do Acórdão 2.379/2015-TCU-Plenário; 

b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 

1. Processo TC-026.015/2012-9 (PENSÃO CIVIL) 

 1.1. Interessado: Murilo Oliveira Pinheiro Morais (123.168.026-13). 

 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 

 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries 

Marsico. 

 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

 1.6. Representação legal: não há. 

 1.7. Determinar à Sefip que adote as medidas pertinentes à reanálise da pensão civil 

integrante dos presentes autos, em conformidade com o entendimento firmado nos Acórdãos 2.376, 

2.377, 2.378, 2.379 e 2.380/2015-TCU, todos do Plenário, no que tange à comprovação da 

dependência econômica dos beneficiários menores sob guarda em relação aos respectivos 

instituidores. 

 


