
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Prestação de Contas/Dever de prestar contas
  
 “A ocorrência de grave enchente no município, não havendo prova acerca da destruição da documentação 

arquivada na prefeitura, não comprova, por si só, a impossibilidade ou a dificuldade na prestação de contas dos 
recursos do convênio, e, portanto, a existência de prejuízo à ampla defesa que justifique que as contas sejam 
consideradas iliquidáveis.”

Acórdão 3913/2022 - Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 
Costa).

ÚLTIMAS DECISÕES
De 12/07 a 03/08/2022

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
 
Prestação de Contas/Dever de prestar contas

   “O ingresso com representação perante o Ministério Público ou a propositura de ação judicial contra o 
prefeito antecessor, como medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público (Súmula TCU 230), sem 
comprovação da impossibilidade de acesso aos documentos necessários à prestação de contas dos recursos 
transferidos, não afasta a responsabilidade do prefeito sucessor pela omissão no dever de prestar contas.” 

Acórdão 1708/2022 - Plenário (Recurso de revisão em TCE, Ministro Antônio Anastasia).

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO:3913%20ANOACORDAO:2022%20COLEGIADO:%22Segunda%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO:1781%20ANOACORDAO:2022%20COLEGIADO:%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20


TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Emprego dos recursos em objeto distinto/Efeitos
  
  “O emprego de recursos federais em finalidade diversa daquela prevista no termo de transferência, 

porém em proveito do município e sem ocorrência de locupletamento de agente público municipal, 
tem por efeito o julgamento pela irregularidade das contas do gestor dos recursos e pela imputação 
ao município do dever de restituir aos cofres da União o valor equivalente aos recursos transferidos.”

Acórdão 3594/2022 - Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Ministro Aroldo Cedraz).

TCU+Cidades abaixo para 
ser redirecionado para o site. Para acessar o portal do Tribunal, clicar na marca do TCU abaixo.

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Prestação de Contas/Responsabilização
  
   “Os agentes municipais responsáveis pelo ateste de medições e pela conferência de conformidade 

dos serviços e obras executados aos termos constantes do respectivo contrato incorrem em culpa grave 
caso se abstenham de desempenhar a contento tais atribuições.

  Com efeito, para fins de responsabilização perante o TCU, o ateste da execução de serviços em 
quantidades maiores que as efetivamente executadas pode ser tipificado como erro grosseiro (art. 28 
do Decreto-lei 4.657/1942 - Lindb).”

Acórdão 3768/2022 - Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Ministro Augusto Nardes).

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Prestação de Contas/Cobrança de débito e multa
 
    “O falecimento do responsável antes do trânsito em julgado administrativo extingue a punibilidade, 

cabendo a revisão de ofício do acórdão condenatório para excluir a multa aplicada. O mesmo não ocorre 
em relação ao débito atribuído ao de cujus, cabendo a notificação do espólio ou dos herdeiros para o 
respectivo pagamento.”

Acórdão 3915/2022 - Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 
Costa).

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Prestação de Contas/Valor da multa

  “A gradação da penalidade de multa aplicada com base no art. 57 da Lei 8.443/92 não está 
definida por meio de critérios objetivos, podendo alcançar até cem por cento do valor do débito 
apurado. Ademais, a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que esta Corte não realiza 
dosimetria objetiva da multa, comum à aplicação das normas de Direito Penal, e não há rol de 
agravantes e de atenuantes.”

Acórdão 4244/2022 - Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Ministro Vital do Rêgo).

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO:3594%20ANOACORDAO:2022%20COLEGIADO:%22Segunda%20C%C3%A2mara%22/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
https://portal.tcu.gov.br/inicio/
https://portal.tcu.gov.br/inicio/
https://portal.tcu.gov.br/tcucidades/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/12/14/58/15/C1F52810B4FE0FF7E18818A8/BTCU_142_de_02_08_2022_Delibera%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontas.tcu.gov.br%2Fsagas%2FSvlVisualizarRelVotoAcRtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D795209&data=05%7C01%7CDANILORR%40tcu.gov.br%7Ccd103d77152c4eb1c8ee08daa0993175%7Cbf1581889a1144c2b7fc21e85613ba27%7C0%7C0%7C637998877070421407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DskXItkWV1ZRmQP6eU25qrCCb8LnvM1LPT9DUh8T1t0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontas.tcu.gov.br%2Fsagas%2FSvlVisualizarRelVotoAcRtf%3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D796765&data=05%7C01%7CDANILORR%40tcu.gov.br%7Ccd103d77152c4eb1c8ee08daa0993175%7Cbf1581889a1144c2b7fc21e85613ba27%7C0%7C0%7C637998877070421407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gwMwDMruRlxN9chmcTnItlyjYOI%2BLA7s0VXyBofeuR0%3D&reserved=0

