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GRUPO I – CLASSE I – Plenário 
TC 007.731/2015-9  
Natureza: Pedido de Reexame (em Representação) 
Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte   
Responsável:  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (10.877.412/0001-68)   
Representação legal: não há   
 
SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO. 
CONHECIMENTO. NEGATIVO DE PROVIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO RECORRIDA.  

 
RELATÓRIO 

 
 
 Adoto como relatório, com os ajustes de forma que entendo aplicáveis, instrução elaborada no 
âmbito da Secretaria de Recursos, com a qual anuíram os dirigentes daquela unidade técnica 
especializada, in verbis:  
 

“INTRODUÇÃO 

Trata-se de pedido de reexame em processo de representação apresentado pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (peças 25/26), 
questionando o Acórdão 1872/2015-TCU-Plenário (peça 20), por meio do qual se discutiu a 
adoção de horário reduzido para seus servidores em período de recesso escolar, no ano de 
2015, cuja adoção estaria em conflito com a decisão contida no Acórdão 5.847/2013-1ª 
Câmara. 
Eis o extrato da decisão recorrida: 

9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 
9.2. revogar a medida cautelar adotada em 13/04/2015, referendada pelo Plenário em 
15/04/2015, uma vez cumprida sua finalidade, ante a revogação dos atos irregulares 
examinados; 
9.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN; 
9.4. arquivar os autos. 

HISTÓRICO 
A Portaria 418/2015-DG/CNAT/IFRN, de 26 de março de 2015, fixou o horário de 
funcionamento do Campus Natal-Central das 7h às 13h, excepcionalmente durante o recesso 
escolar, no período compreendido entre 30 de março de 2015 a 30 de abril de 2015 (peça 2, fl. 
1). 
Em 10 de abril de 2015, o assunto foi trazido ao conhecimento do TCU por meio de 
representação da SECEX-RN (peça 3), questionando a legalidade da medida, em razão da 
redução da carga horária de 8 para 6 horas dos servidores. 
Em 13 de abril de 2015, a Relatora, Min. Ana Arraes adotou medida cautelar, com fundamento 
no art. 276 do RI/TCU, para “imediata suspensão dos efeitos de todas as portarias que 
estabeleceram horários de funcionamento reduzidos para seus campi, com a consequente 
redução da carga horária de seus servidores, em caráter excepcional, durante período de 
férias/recesso escolares, no período compreendido entre 30/3/2015 e 30/4/2015” (peça 6, fl. 2), 
bem como determinando a intimação dos responsáveis. 
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Após a oitiva dos responsáveis, a Corte referendou a medida cautelar expedida no acórdão ora 
atacado, em 30/7/2015, determinando o arquivamento do processo. 
Em sede recursal, sustenta o órgão a legalidade da medida, com fundamento nos princípios do 
equilíbrio das contas públicas, da execução de plano de gestão de logística sustentável, do 
princípio da economicidade e da autonomia universitária, todos no sentido de autorizar a 
alteração proposta pelo Instituto. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
A geração de um efeito concreto e modificativo na situação jurídica do recorrente é um 
pressuposto recursal. Se o recurso não altera a situação jurídica do recorrente, a mera 
discussão de teses ou entendimentos não pode ser acolhida em sede recursal, não podendo ser 
admitido o recurso à mingua de interesse recursal. 
O mero questionamento dos fundamentos da decisão, sem a demonstração de efeitos concretos 
no provimento do recurso, deve ser entendido como discussão em tese, somente admissível no 
procedimento de consulta (art. 264 do RI/TCU), cuja legitimidade é restrita às autoridades ali 
mencionadas, com caráter normativo e prejulgamento da tese (art. 264, § 3º do RI/TCU). 
No caso concreto, o ato julgado danoso pelo TCU fora a Portaria 418/2015-DG/CNAT/IFRN, 
expedida em 26/3/2015, com efeitos limitados ao período de 30/3/2015 a 30/4/2015, suspensa 
em sede cautelar em 13/4/2015, não havendo qualquer determinação no sentido de aplicação 
de multa aos responsáveis ou ressarcimento de danos eventualmente decorrentes da execução 
do ato indicado. 
Tem-se, portanto, que o eventual julgamento de procedência em nada modifica a situação 
jurídica da entidade: não é possível a retroação dos efeitos da portaria cujos efeitos se 
esgotaram em 30/4/2015. 
Ademais, não existem consequências jurídicas prejudiciais decorrentes do acórdão 
questionado, não havendo qualquer efeito negativo ao órgão, aos gestores ou aos servidores 
beneficiados pelo ato de alteração de horário no período entre o início da medida (30/3/2015) e 
a suspensão cautelar (13/4/2015), em razão da boa-fé na conduta dos gestores: 
[...] as justificativas oferecidas sustentaram que as reduções foram motivadas essencialmente 
pela contenção de gastos em face das dificuldades orçamentárias e financeiras. O argumento 
apresenta razoabilidade e traços de boa-fé que permitem dispensar a aplicação de sanções aos 
responsáveis. 
(peça 21, fl. 2) 
Deste modo, deve-se reconhecer a ausência de interesse jurídico e, por conseguinte, a 
inadmissibilidade do recurso, movido apenas para discutir o entendimento do Tribunal, sem 
qualquer efeito concreto ao recorrente. 

EXAME DE MÉRITO 
Acaso a Corte adote entendimento contrário, no sentido de admitir o recurso, no mérito, o 
recurso não merece provimento, pois o ato julgado pelo TCU, consistente na alteração de 
horário de funcionamento na Portaria 418/2015-DG/CNAT/IFRN, de 26 de março de 2015, é 
violador do art. 1º, I do Decreto 1.590/95, que determina que a “jornada de trabalho dos 
servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas 
federais, será de oito horas diárias e carga horária de quarenta horas semanais”. 
A liberdade que o órgão possui está adstrita a fixação do horário de funcionamento, nos termos 
do art. 5º do Decreto, desde que o horário estabelecido não impossibilite o desempenho da 
jornada laboral indicada no Decreto 1.590/95. Se o Instituto regula o horário de 
funcionamento da instituição para o período de 7h às 13h, os servidores da instituição ficam 
impossibilitados de desempenharem a jornada laboral indicada no Decreto 1.590/95: 

Art. 5º Os Ministros de Estado e os dirigentes máximos de autarquias e 
fundações públicas federais fixarão o horário de funcionamento dos órgãos e 
entidades sob cuja supervisão se encontrem. (Vide Decreto nº 1.867, de 1996) 

Aplica-se, assim, a regra geral do art. 19 da Lei 8112/90, explicitada no Decreto 1.590/95, uma 
vez que a Lei que regula os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei 
11.892/2008) não traz qualquer exceção à regra geral dos servidores. 
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Recorde-se, no mesmo sentido, a faculdade contida na MP 2174/2001, para a solicitação 
voluntária do servidor de redução de horário, com a respectiva redução de remuneração, 
impedindo novamente a alteração por ato unilateral da Instituição sem a correspondente 
redução salarial: 

Art. 5o É facultado ao servidor da administração pública direta, autárquica e 
fundacional, ocupante exclusivamente de cargo de provimento efetivo, requerer 
a redução da jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais 
para seis ou quatro horas diárias e trinta ou vinte horas semanais, 
respectivamente, com remuneração proporcional, calculada sobre a totalidade 
da remuneração. 

Assim, o princípio do equilíbrio financeiro não pode ser concretizado em prejuízo das normas 
de pessoal aplicáveis: se o servidor é remunerado para desempenhar atividades no período de 
8 horas diárias, não pode a Administração reduzir unilateralmente a carga horária dos 
servidores sem a devida compensação financeira, devendo a Administração buscar meios 
alternativos para a redução de despesas sem prejuízo da escala laboral previamente acordada 
em lei ou sem prejuízos ao direito do servidor em desempenhar as 8 horas diárias de trabalho e 
receber a remuneração daí decorrente. 
Na sequência, se fia o recorrente na ocorrência de redução de gastos pela adoção da medida 
como fundamento para a medida adotada, em atenção ao projeto esplanada sustentável (PES) e 
ao projeto de gestão de logística sustentável (PGLS), olvidando, no entanto, que a adoção de 
medidas de sustentabilidade e economia, embora louváveis, não podem ser implantadas quando 
operam flagrante violação ao princípio da legalidade que se impõe na Administração Pública. 
Cumpre ao gestor que vislumbra um ganho efetivo na redução de horário de funcionamento da 
entidade, fazer incursões no sentido de buscar a alteração do decreto regulamentador da 
jornada de trabalho de seus servidores, não podendo adotar medidas administrativas sem a 
prévia alteração das normas regulamentadoras relacionadas ao tema. 
Por fim, o argumento da autonomia universitária deve ser temperado com o princípio da 
legalidade, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: AUTARQUIA ESTADUAL UNIVERSITÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. 
EXTENSÃO DE VANTAGEM GENERICAMENTE CONCEDIDA. ALEGADA OFENSA 
AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O fato de gozarem as universidades da 
autonomia que lhes é constitucionalmente garantida não retira das autarquias 
dedicadas a esse mister a qualidade de integrantes da administração indireta, nem 
afasta, em conseqüência, a aplicação, a seus servidores, do regime jurídico comum a 
todo o funcionalismo, inclusive as regras remuneratórias. Recurso não conhecido. (RE 
331285, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2003, 
DJ 02-05-2003 PP-00039 EMENT VOL-02108-04 PP-00776) 

No mesmo sentido, quanto aos limites do princípio da autonomia universitária: 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA. ART. 207, DA CB/88. LIMITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE A 
AUTONOMIA SOBREPOR-SE À CONSTITUIÇÃO E ÀS LEIS. VINCULAÇÃO AO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ENSEJA O CONTROLE DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS [ARTS. 19 E 25, 
I, DO DECRETO-LEI N. 200/67]. SUSPENSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA 
AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR POR FORÇA DE COISA JULGADA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTOS OU DEFERIMENTO DE 
VANTAGEM A SERVIDORES PÚBLICOS SEM LEI ESPECÍFICA NEM PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA [ART. 37, X E 169, § 1º, I E II, DA CB/88]. IMPOSSIBILIDADE. 
EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO JUDICIAL. ATO QUE DETERMINA 
REEXAME DA DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS VIGENTES. 
LEGALIDADE [ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 73.529/74, VIGENTES À ÉPOCA 
DOS FATOS]. 1. As Universidades Públicas são dotadas de autonomia suficiente para 
gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. O exercício desta 
autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as leis 
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[art. 207, da CB/88]. Precedentes [RE n. 83.962, Relator o Ministro SOARES MUÑOZ, 
DJ 17.04.1979 e MC-ADI n. 1.599, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 
18.05.2001]. 2. As Universidades Públicas federais, entidades da Administração 
Indireta, são constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos, 
além de sofrerem a fiscalização do TCU, submetem-se ao controle interno exercido 
pelo Ministério da Educação. 3. Embora as Universidades Públicas federais não se 
encontrem subordinadas ao MEC, determinada relação jurídica as vincula ao 
Ministério, o que enseja o controle interno de alguns de seus atos [arts. 19 e 25, I, do 
decreto-lei n. 200/67]. 4. Os órgãos da Administração Pública não podem determinar a 
suspensão do pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos de servidores 
quando protegido pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrária à jurisprudência. 
Precedentes [MS 23.758, Relator MOREIRA ALVES, DJ 13.06.2003 e MS 23.665, 
Relator MAURÍCIO CORREA, DJ 20.09.2002]. 5. Não é possível deferir vantagem ou 
aumento de vencimentos a servidores públicos sem lei específica, nem previsão 
orçamentária [art. 37, X e 169, § 1º, I e II, da CB/88]. 6. Não há ilegalidade nem 
violação da autonomia financeira e administrativa garantida pelo art. 207 da 
Constituição no ato do Ministro da Educação que, em observância aos preceitos legais, 
determina o reexame de decisão, de determinada Universidade, que concedeu extensão 
administrativa de decisão judicial [arts. 1º e 2º do decreto n. 73.529/74, vigente à 
época]. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 22047 AgR, Relator(a):  
Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 31-03-2006 PP-00014 
EMENT VOL-02227-01 PP-00174) 

Tem-se que a autonomia universitária possui limites: a fixação de horário de funcionamento 
dos campi está no âmbito de atuação da autonomia administrativa universitária, desde que o 
horário de funcionamento permita o desempenho das atividades dos servidores públicos no 
regime de 8 horas diárias e 40 horas semanais, uma vez que a autonomia administrativa 
universitária não alcança o regime jurídico dos servidores contratados. 
conclusões 
Está ausente o interesse jurídico e, por conseguinte, não merece conhecimento o recurso, pois 
serve apenas para discutir o entendimento do Tribunal, sem qualquer efeito concreto ao 
recorrente. 
No mérito, a alteração de horário de funcionamento previsto na Portaria 418/2015-
DG/CNAT/IFRN, de 26 de março de 2015, é violador do art. 1º, I do Decreto 1.590/95, que 
determina que a “jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, 
das autarquias e das fundações públicas federais, será de oito horas diárias e carga horária de 
quarenta horas semanais”. 
A redução de gastos não justifica a implantação de medida que opera flagrante violação ao 
princípio da legalidade que se impõe na Administração Pública, entendimento aplicável 
também ao princípio do equilíbrio financeiro. 

“O fato de gozarem as universidades da autonomia que lhes é constitucionalmente 
garantida não retira das autarquias dedicadas a esse mister a qualidade de integrantes 
da administração indireta, nem afasta, em consequência, a aplicação, a seus 
servidores, do regime jurídico comum a todo o funcionalismo, inclusive as regras 
remuneratórias” (STF, RE 331285). 

Assim, a fixação de horário de funcionamento dos campi está no âmbito de atuação da 
autonomia administrativa universitária, desde que o horário de funcionamento permita o 
desempenho das atividades dos servidores públicos no regime de 8 horas diárias e 40 horas 
semanais, uma vez que a autonomia administrativa universitária não alcança o regime jurídico 
dos servidores contratados. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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Deste modo, submete-se à consideração superior a presente análise do pedido de reexame 
interporto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
propondo, com base nos artigos 32, 33 e 48, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU: 
não-conhecer do recurso, com fulcro no art. 277, § 2º do RI/TCU, por manifesta perda de 
objeto; 
na hipótese de conhecimento, negar provimento ao recurso; e 
dar ciência da decisão a ser adotada. 

” 
 É o relatório.   
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VOTO 

Cuidam os autos, originalmente, de representação mediante a qual foram trazidos ao 
conhecimento deste Tribunal indícios de irregularidade em atos praticados pela Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), concernentes à indevida redução da 
carga horária dos servidores daquele instituto em período de recesso escolar.  

2. Após o regular saneamento dos autos, o Tribunal exarou, nos seguintes termos, o Acórdão 
1875/2015-Plenário: 

 
“VISTA, relatada e discutida esta representação sobre redução temporária da carga horária de 
servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN, de 08 (oito) para 06 (seis) horas diárias, no período de férias/recesso escolares.  
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pela relatora e com base no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno, 
em:  
9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente;  
9.2. revogar a medida cautelar adotada em 13/04/2015, referendada pelo Plenário em 
15/04/2015, uma vez cumprida sua finalidade, ante a revogação dos atos irregulares 
examinados;  
9.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN; 9.4. 
arquivar os autos.” 

3. Não resignado com a referida deliberação, o IFRN interpôs o pedido de reexame em apreço, 
buscando que a referida representação fosse considerada improcedente. 

4. Submetidos os autos à Secretaria de Recursos (Serur), foi elaborada a instrução transcrita no 
relatório, segundo a qual aquela unidade manifesta o entendimento de que o recurso não merece ser 
conhecido, porquanto seria inexistente o interesse recursal. Alternativamente, manifestando-se quanto 
ao mérito, suscita a unidade que o recurso seja improvido.  

5. Julgo que, no mérito, assiste razão à unidade instrutiva.  

6. Inicialmente, memoro que o objeto da representação ofertada pela Secex/RN cingia-se ao 
exame da legalidade da Portaria 418/2015-DG/CNAT/IFRN, expedida em 26/3/2015, com efeitos 
limitados ao período de 30/3/2015 a 30/4/2015, cujo objeto era a redução da carga horária de 
servidores daquele instituto.  

7. No curso do exame então empreendido por este Tribunal foi deferida pela Exma. Relatora a 

quo medida cautelar sustando o efeito daquele ato administrativo, tendo o instituto, na sequência, 
optado pela revogação da citada portaria.  

8. Tal cronologia, por certo, levaria ao não-conhecimento do presente recurso na hipótese de o 
Tribunal ter decretado que a representação perdera seu objeto. Contudo, consoante se depreende do 
item 9.1. da deliberação vergastada, o Tribunal considerou-a procedente, ou seja, entendeu, no mérito, 
que a redução de carga horária prevista no citado ato regulamentar não se amoldava à legislação de 
regência.  

9. Em face disso, vislumbro o interesse recursal do recorrente, pois, independentemente de as 
referidas portarias não mais possuírem vigência, a deliberação de mérito desta Corte impede que 
aquele instituto busque, em exercícios subsequentes, editar atos semelhantes. Vejo, no caso em exame, 
sucumbência material, pois o aresto traz efeitos desfavoráveis ao recorrente.  
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10. Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao conhecimento do 
recurso, conheço do pedido de reexame interposto pelo IFRN.  

11. Passando ao mérito, julgo que o exame empreendido pela Serur abordou, com precisão, todas 
as questões de fato e de direto correlatas ao tema, motivo pelo qual o incorporo às minhas razões de 
decidir.  

12. Nesse sentido, pondero que os argumentos recursais, concernentes, em síntese, (a) à 
economicidade das medidas e (b) à autonomia das autarquias federais, não possuem o condão de 
alterar o mérito da deliberação vergastada.  

13. Com efeito, no concernente à economicidade da redução de jornadas diárias, pondero que, 
embora louvável a preocupação externada no expediente recursal, não há como, no caso em concreto, 
temperar-se o princípio da legalidade, pois as normas de regência são claras e não franqueiam ao 
recorrente a opção de, segundo sua conveniência e oportunidade, reduzir a jornada daqueles que 
laboram no instituto.  

14. É de se notar que a citada redução na carga horária vai de encontro ao disposto no art. 1º, I, do 
Decreto 1.590/1995, o qual determina que a “jornada de trabalho dos servidores da Administração 
Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, será de oito horas diárias e 
carga horária de quarenta horas semanais”, e não encontra guarida na Lei 11.892, de 2008, que 
institui a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, cria os institutos federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências.  

15. Além disso, no tocante à autonomia das autarquias federais, necessário ressaltar que tal 
característica não afasta a necessidade de serem observadas as disposições contidas na Constituição 
Federal e nas leis específicas. Nesse sentido são inúmeros arestos do Supremo Tribunal Federal, dos 
quais destaco o seguinte:  

 
“EMENTA: AUTARQUIA ESTADUAL UNIVERSITÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. 
EXTENSÃO DE VANTAGEM GENERICAMENTE CONCEDIDA. ALEGADA OFENSA 
AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O fato de gozarem as universidades da 
autonomia que lhes é constitucionalmente garantida não retira das autarquias 
dedicadas a esse mister a qualidade de integrantes da administração indireta, nem 
afasta, em conseqüência, a aplicação, a seus servidores, do regime jurídico comum a 
todo o funcionalismo, inclusive as regras remuneratórias. Recurso não conhecido. (RE 
331285, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2003, 
DJ 02-05-2003 PP-00039 EMENT VOL-02108-04 PP-00776)” 

16. Dito isto, considerando que o recorrente não apresentou argumentos aptos a alterar o mérito da 
deliberação recorrida, julgo que deve ser negado provimento ao pedido de reexame, mantendo-se em 
seus exatos termos o acórdão recorrido.  

 Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à apreciação deste 
Plenário.  

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de maio de 2016. 

 

 

BENJAMIN ZYMLER 
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Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1159/2016 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 007.731/2015-9.  
2. Grupo I – Classe de Assunto: I Pedido de reexame(Representação)  
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 
3.1. Responsável: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(10.877.412/0001-68) 
3.2. Recorrente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(10.877.412/0001-68). 
4. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 
5.1. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo no Estado do 
Rio Grande do Norte (SECEX-RN). 
8. Representação legal : não há 
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame contra o Acórdão nº 
1872/2015– Plenário, 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/1992, conhecer do presente Pedido de 
Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 
nº1872/2015– Plenário; e  
 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, remetendo-lhe cópia deste Acórdão, bem 
como do relatório e do voto que o fundamentam. 
 
10. Ata n° 16/2016 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 11/5/2016 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1159-16/16-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Benjamin Zymler (Relator), Augusto 
Nardes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e 
André Luís de Carvalho. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
RAIMUNDO CARREIRO 

(Assinado Eletronicamente) 
BENJAMIN ZYMLER 

na Presidência Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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