COMITÊ TÉCNICO DE JURISPRUDÊNCIA, SÚMULA E PROCESSO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2020

1 - Ações do Comitê:

1.1 – Participação no I Encontro Nacional sobre Sistematização e Divulgação de
Jurisprudência organizado em parceria pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça e CNJ Conselho Nacional de Justiça nos dias 12 e 13 de março/2020, com a palestra de abertura
sobre o tema “Os desafios da estruturação e uniformização da jurisprudência visando ao
aumento da eficiência e economia processual das Cortes de Contas” historiando e
destacando aspectos sobre a formação do grupo nacional de jurisprudência nos Tribunais
de Contas – JURISTC´S em 2012 e do Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e
Processo do Instituto Rui Barbosa em 2014, apresentada pelo Presidente do Comitê
Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE/TO), e os membros Giovana Benevides Sales
Araújo (TCE/PR), George Pitsica (TCE/SC) e Khenia Rúbia Franco Nunes (TCE/TO).
Nessa apresentação foi destacada a mobilização nacional para o aperfeiçoamento técnico
dos setores de jurisprudência e de sistemas (busca processual, de decisões e de
jurisprudência), bem como para o desenvolvimento de produtos específicos da área
(padronização de ementas, vocabulário controlado – tesauros e boletins informativos de
jurisprudência), que se concretizou por meio de Encontros realizados em diversos
Tribunais de Contas (Paraná, Ceará, São Paulo, Tocantins, Espírito Santo e Goiânia), bem
como reuniões temáticas do Comitê Técnico.
Ademais, destacou-se a necessidade de integração dos Tribunais de Contas com o fim de
(i) reduzir custos com a realização de treinamentos específicos da área, (ii) realização de
diagnósticos periódicos sobre a situação dos setores de jurisprudência, (iii) delimitação e
alinhamento de conceitos, (iv) criação de padrões mínimos sobre a estrutura orgânica,
sistemas, produtos, (v) desenvolvimento de know how interno específico sobre os temas
de jurisprudência, (vi) troca de ideias com o fim de reduzir o tempo de solução de
problemas comuns.
Por fim, noticiou-se a criação do site de jurisprudência dos Tribunais de Contas que
agrupa os produtos existentes nas Cortes de Contas relacionados aos sistemas de busca
de decisões e consulta de jurisprudência, boletins informativos, tesauro de contas e o
projeto de integração de pesquisa de jurisprudência.

1.2 – Participação no grupo criado pelo STJ para aprimoramento da jurisprudência
nacional dos Tribunais de Justiça, STF, STM, TST, TSE, TRFs e CNJ. Será criado um
Grupo de Trabalho pelo CNJ por meio de portaria.

1.3 – Implementação no Site do IRB com a nova versão da página JURISTCS, instigando
aos Tribunais a integração por meio do web service. Foi lançada matéria com a

informação dos Tribunais que já fazem parte da integração: TCM-GO, TCE-RS, TCE-RJ
e TCE-BA, além do TCM-BA, que coordena a iniciativa.
Buscando ampliar o acesso às decisões das Cortes de Contas Brasileiras e a disseminação
do trabalho realizado pelos Tribunais de Contas por meio da sua jurisprudência, o Comitê
Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo do Instituto Rui Barbosa, com apoio do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, contando com a participação das
Diretorias de Tecnologia e Informação para que seja possível organizar e sistematizar as
principais decisões dos Tribunais, centralizando as informações do JURISTCs em único
espaço. Assim será permitido a consulta à jurisprudência de todos os Tribunais,
conjuntamente, no site do IRB.
Neste site foi criado ainda um fórum de discussão para o grupo com login e senha, onde
poderão trocar informações e documentos para que fiquem registrados no histórico,
podendo ser pesquisado por qualquer integrante do grupo futuramente.
É válido ressaltar que alguns Tribunais também lançaram seus sistemas de jurisprudência,
informativos de jurisprudência, implementação e normatização na padronização de
ementas, além de produção de súmulas.

1.4 – Reunião técnica do grupo para tratar de padronização de ementas, ocorreu no dia 21
de agosto/2020, evento organizado pela Comissão Permanente de Análise de
Jurisprudência do TCE/SP, para troca de conhecimento e proposição de melhorias nos
setores de jurisprudência dos TCs.

1.5 – Participação no 3° Encontro Técnico de TI dos Tribunais de Contas do Brasil – que
ocorreu nos dia 08 e 09 de Outubro/2020, com organização pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e o Comitê de TI do IRB – Apresentaram a palestra “A integração
das soluções dos Tribunais de Contas por meio de Comitês e a experiência do CJSP”, o
Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE/TO) Presidente do Comitê de Jurisprudência,
Súmula e Processo do IRB, Giovana Benevides Sales Araújo (TCE/PR) e Khenia Rúbia
Franco Nunes (TCE/TO).

1.6 – Participação no IX Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais
de Contas – Bibliocontas – que ocorreu nos dia 19 e 20 de Outubro/2020, um evento do
IRB em conjunto com o TCE/PR e sua escola de contas – Apresentaram a palestra
“Organização da Jurisprudência” e “Jurisprudência, compartilhando soluções sobre
sistemas de Tribunais de Contas” no Painel 2 “A Organização da Jurisprudência no
Controle Externo”, Isabel Cristina Ávila Sousa (TCE/RO) e Bárbara Brito (STJ).

1.7 – Levantamento histórico do JURISTCS para comemoração de 8 anos de existência,
com notícia divulgada no site do IRB.

