ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE JURISPRUDÊNCIA,
SÚMULA E PROCESSO
Data: 26 de junho de 2019
Local: Goiânia - TCE-GO
Tipo
reunião

de Reunião Deliberativa

Coordenador
do Comitê

Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE/TO)

1. Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE/TO)
2. Fernando Vilela Mascarenhas (TCM/GO)
3. Francine Carniel Trevisan (TCE/RS)
4. George Brasil Paschoal Pitsica (TCE/SC)
Membros do
5. Giovana Benevides Sales Araújo (TCE/PR)
Comitê
6. Khenia Rúbia Franco Nunes (TCE/TO)
presentes à
7. Naara Gomes de Araújo Cavalcanti (TCE/PB)
reunião
8. Reuder Rodrigues Madureira de Almeida (TCE/MG)
9. Túlio César Pereira Machado Martins (TCE/MG)
10. Teotônio Barbosa de Santana (TCM/BA)
11. Luiz Carlos Gomes da Silva (TCE/AP) em substituição à Aurilene Uchoa.
Acompanhamento das metas e do Plano de Ação para o biênio 2018/2019.

Objetivos

Conferência sobre a organização do evento III Fórum de Processualística aplicado
aos Tribunais de Contas e VII Encontro JURISTCS – Jurisprudência nos Tribunais de
Contas.
Definição do que será trabalhado até o final da gestão, com apresentação das não
conformidades.

Metodologia

Exposição dos membros do Comitê sobre as metas de suas responsabilidades e
propostas de ações. Votação. Redação de Ata.

Resultados
Esperados

Compartilhamento dos projetos em desenvolvimento na área de jurisprudência e
processualística, com apresentação dos produtos em desenvolvimento e
entregues. Em caso de não conformidades, sugestão de melhorias ou soluções até
final de 2019.

ABERTURA DA REUNIÃO PELO COORDENADOR DO COMITÊ
Conselheiro Manoel Pires dos Santos (TCE/TO)
Agradecimento aos membros do Comitê, presentes em sua maioria, e aos Presidentes
dos Tribunais que, mesmo diante do momento de crise vivenciado por todas as Cortes
de Contas, atenderam ao chamamento para participação ao evento a ser realizado nos
dias 27 e 28, o que demonstra o interesse na matéria de jurisprudência e
processualística dos Tribunais de Contas.
Apresentação dos servidores Dagmar Albertina Gemelli e Marcelo Henrique de
Andrade Moura e dos membros da Comissão de Jurisprudência do TCE/GO, presentes
à reunião.

APRESENTAÇÃO DA PAUTA A SER DISCUTIDA
Khenia Rúbia Franco Nunes (TCE/TO)
Foi apresentada a pauta da reunião com os objetivos, a metodologia e os resultados
esperados.
Na sequência, foi exposto o Plano de Ação do CJSP, para que os responsáveis de cada
atividade informassem as ações adotadas.

APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
PROPOSTAS DO PLANO DE AÇÃO POR CADA MEMBRO
RESPONSÁVEL
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RESPONSÁVEIS: Guilherme e Francine:

Consolidação da cultura do desenvolvimento e produção de boletins/informativos
de jurisprudência e elaboração de ementas técnicas com o intuito de fortalecer o
serviço de jurisprudência dos Tribunais de Contas:
- Atualizar a pesquisa das boas práticas dos Tribunais de Contas na elaboração e
divulgação dos boletins informativos, verificando a periodicidade e atualidade dos
materiais.
Incluir as principais deficiências encontradas.
Link do informativo cair direto.
- Atualizar a pesquisa das boas práticas dos Tribunais de Contas na elaboração de
ementas, verificando a existência de material técnico e padrões.
Incluir as principais deficiências encontradas.
- Coordenar junto com a equipe 06 a realização de cursos de elaboração de
boletins/informativos e ementas. (Alessandro – TCM-BA)
- Atualização do manual de elaboração de ementas e boletins de jurisprudência.
(Alessandro – TCM-BA)

Francine:
Expôs a possibilidade de aproveitamento dos critérios do MMD para concretização
da ação, uma vez que haverá validação pela ATRICON das respostas dos Tribunais.
Assim, foi sugerido que o CPSJ oficiasse à ATRICON a fim de requerer as informações
consolidadas no MMD, quanto aos critérios referentes à jurisprudência, tendo em
vista ser uma fonte segura e a informação já se encontrar consolidada e validada.

RESPONSÁVEIS: Giovana, Pedro e Rodrigo
2
Desenvolvimento do site de jurisprudência nacional:

- Analisar a configuração do site atual e verificar as propostas de melhoria e design
do site. Fazer o aplicativo. George (TCE/SC) – Túlio (TCE/MG)
- Fazer o levantamento das atividades necessárias para a disponibilização e
atualização. George (TCE/SC) – Túlio (TCE/MG)
- Concentrar em ambiente virtual os questionamentos e trocas de experiência
relacionadas à jurisprudência e à processualística nos TCs, possibilitando a criação
de acervo para consultas futuras, à medida da necessidade de cada Tribunal.
- Indicação de um servidor de cada tribunal para ser responsável pela revisão de
conteúdos do seu Tribunal. George (TCE/SC)
- Entrar em contato com os Tribunais para verificar a questão do webservice para
divulgar no portal. Rodrigo (TC/DF) – Teotônio (TCM/BA)
- Verificar a intenção do IRB em inserir no site institucional o link de acesso ao site
de jurisprudência.
- Firmar termo de cooperação técnica com os Tribunais. Rodrigo (TC/DF) – Teotônio
(TCM/BA)

Teotônio (TCM/BA):
Pontuou a dificuldade da unificação de arquitetura tecnológica, uma vez que cada
Tribunal tem a sua própria. Seria mais fácil, portanto, a adesão dos tribunais ao
webservice* do JURISTCS que está pronto e disponível para quem queira aderir, a
exemplo do TCE/BA, TCE/RJ e TCE/RS. (*O webservice é um padrão de
interoperabilidade entre sistemas).
A solução do TCE/RO é, na verdade, complementar que também está disponível.
Fernando (TCM/GO):
Informou que houve uma apresentação do sistema de jurisprudência do TCE/RO, em
paralelo às atividades do CJSP. Pontuou que a pretensão de nacionalização de
sistema pode ser complicada, já que cada Tribunal vem atuando em um processo
próprio. Foi observado que o sistema do TCE/RO é interessante para quem não tem
nada.
Na sequência, alguns membros se manifestaram sobre o papel do CJSP diante da
postura do TCE/RO, na forma que está sendo exposta, como uma opção de
nacionalização do sistema, pois o comitê atua nesse sentido, com esse objetivo,
desde a sua criação.

Surgiu ainda a ideia com base na “sinapses” do CNJ, de um “agrupador”, que na
linguagem de TI seria uma biblioteca para captar a experiência mais interessante
para tal assunto.
Luiz (TCE/AP):
Manifestou-se sobre a importância de um protocolo mínimo sugestivo aos tribunais,
que cada sistema deve atender.
Alguns membros do CJSP observaram que o comitê já vem trabalhando nesse
sentido, dos requisitos mínimos. Também foi pontuado a necessidade de realizar
convite a um representante do TCE/RO para compor o CPSJ.
Giovana (TCE/PR):
Mencionou a falta do histórico do Comitê, a necessidade de documentar as
atividades anteriores para contextualizar os membros atuais e melhor direcionar as
atividades. A necessidade de formalizar a Carta ao final do evento.
Khenia (TCE/TO):
Mencionou a importância de se colocar áudios/vídeos dos encontros, bem como a
alimentação do site do IRB, com a documentação produzida pelo Comitê e a sua
estrutura.
Cons. Manoel Pires (TCE/TO):
Pontuou a necessidade de fortalecimento do Comitê diante dos Tribunais.
Teotônio (TCM/BA):
A webservice do JurisTCs está hospedada no site do IRB.
Nesse momento, os membros do Comitê convergiram sobre as seguintes
providências:
•

Solicitar autorização de Lucas Salim para a divulgação do Manual de Boletim
de Jurisprudência, no site do IRB;

•

Expedir ofícios sobre os boletins de jurisprudência, para ser feito o
diagnóstico;

•

Sobre o site JurisTCs, ver qual a proposta do IRB relativa ao Comitê e ao
JurisTCs, uma vez que hoje o site do JurisTCs encontra-se “fatiado”. Saber
com Luciano o que o IRB oferece, quem administrará e atualizará a página,
atentando para o cuidado para não perder o controle. Fazer uma “mini”

reunião durante o encontro, sobre o assunto. Túlio, George e Teotônio
tratarão do assunto com Luciano;
•

Imprimir e atualizar o cadastro/catálogo de responsáveis em jurisprudência
e pelo site/TI de cada Tribunal.

Giovana (TCE/PR):
Ver no IRB quem está ligado à jurisprudência, em relação ao site e webservice.
A possibilidade de celebração de Termos de Cooperação Técnica, o IRB assumindo o
site ficaria mais facilitada a celebração dos termos.

RESPONSÁVEIS: Pedro e Reuder
Disseminação para os Tribunais de Contas da necessidade do desenvolvimento de
sistemas de busca livre e de jurisprudência, tendo como referência os cases de
sucesso:
- Atualizar o levantamento dos tribunais de contas que possuem softwares de
jurisprudência. Reuder (TCE/MG)
- Apoiar os tribunais interessados na implementação dos sistemas por meio de
intermediações e informações relevantes, bem como por meio de convênios. Pedro
(TCM/BA)
- Divulgar documentos e informações estabelecendo diretrizes para implementação
e atualização dos sistemas. Pedro (TCM/BA) e Reuder (TCE/MG)
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- Incentivar a implementação dos sistemas nos encontros realizados pelo Comitê e
em eventos nacionais. Giovana (TCE/PR), Khenia (TCE/TO) e George (TCE/SC)
- Realizar estudos para verificar a possiblidade de disponibilizar um software de
jurisprudência para todos os tribunais, possibilitando, futuramente a
implementação do software agregador de jurisprudência. Pedro (TCM/BA)

Reuder (TCE/MG):
Sobre a questão de adoção de software de jurisprudência, considera possível a
mesma ação do estudo de boletins, que seja feito através do MMD.
Ver se os critérios do QATC são todos de interesse do Comitê ou não.
Leitura dos critérios por Francine.

Colocar no ofício do Comitê, inclusive os critérios do MMD.
RESPONSÁVEL: Rodrigo (TC/DF)
Tesauro (Vocabulário de Controle Externo)
- Analisar as atividades necessárias/pendentes relativas ao desenvolvimento do
Tesauros.
- Apoiar o desenvolvimento do Tesauro de Contas Nacional – TCN pelo Bibliocontas,
que tem como base os Tesauros criados pelo TCU e pelo TCDF.
- Incentivar a participação dos integrantes do Bibliocontas no grupo de trabalho de
desenvolvimento do TCN.
- Apoiar o mapeamento de possíveis formas de uso da ferramenta e propor o uso de
4 uma ferramenta de controle de vocabulário único para os Tribunais de Contas.
Khenia (TCE/TO):
Ainda não se sabe como vai ficar com a alteração do Tesauro Nacional para quem já
alterou o seu próprio.
Por receio do Tesauro Nacional ser totalmente integralizado e a alteração não
reconhecer algum ponto do que foi feito, o TCE/TO “bloqueou” essa atualização.
Luiz (TCE/AP):
Abordou a importância de se adotar um vocabulário unificado e os termos diferentes
existiriam em razão da processualística.

RESPONSÁVEIS: Naara e Paulo
Atualização e harmonização da processualística nos Tribunais de Contas.
- Elaborar/rever os quesitos técnicos para do Diagnóstico de Processualística dos
5 Tribunais de Contas. Paulo (TCE/PR)
- Incentivar a harmonização das normas referentes à Processualística dos Tribunais
de Contas. Apresentar o Diagnóstico. Túlio (TCE/MG)
- Diagnóstico de termos e prazos e proposição de harmonizações a partir das
previsões do CPC/2015. Túlio (TCE/MG)
Naara (TCE/PB) e Túlio (TCE/MG):

Retornar os trabalhos no arquivo compartilhado entre Naara, Túlio e Paulo, para
finalização até o fim do ano e apresentação no próximo ano.

RESPONSÁVEIS: Giovana (TCE/PR), Khenia (TCE/TO) e George (TCE/SC)
Realização de Encontros Nacionais do JURISTCS (apoio), capacitações e divulgação
das atividades do Comitê em Encontros Nacionais de Tribunais de Contas e junto à
ATRICON:
- Apoiar a realização, em 2019, do VII Encontro JurisTCs – Jurisprudência nos
Tribunais de Contas e III Fórum de Processualística. Giovana (TCE/PR), Khenia
(TCE/TO) e George (TCE/SC)
- Realizar pesquisa junto aos Tribunais de Contas para verificar a necessidade de
capacitações ligadas às atividades de jurisprudência. Giovana (TCE/PR), Khenia
(TCE/TO) e George (TCE/SC)
- Acompanhar os eventos nacionais dos Tribunais de Contas e a possibilidade de
participação para divulgação dos trabalhos e da importância da sistematização da
jurisprudência com apresentação de artigos e palestras. Giovana (TCE/PR), Khenia
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- Articular junto à Atricon ações conjuntas na área de jurisprudência e
processualística. Francine (TCE/RS) e Paulo (TCE/PR)
- Auxiliar por meio de propostas a Atricon na elaboração dos indicadores do MMDTC na área de processualística e jurisprudência. Francine (TCE/RS) e Paulo (TCE/PR)
- Consolidar os resultados das pesquisas e diagnósticos do comitê para
apresentação. Giovana (TCE/PR), Khenia (TCE/TO) e George (TCE/SC)
- Conferir o diagnóstico de JURISPRUDÊNCIA. Fernando (TCM/GO)
- Conferir o diagnóstico de PROCESSUALÍSTICA. Paulo (TCE/PR)

Giovana (TCE/PR):
Adotar medidas perante o IRB relativas ao banco de talentos dos servidores
envolvidos com jurisprudência, bem como buscar uma forma de saber as
capacitações que os servidores estão fazendo para poder informar e distribuir as
informações e conhecimentos com todos.
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Responsável: Lucas (TCE/ES)

Jornada Dos Enunciados.
- Verificar a possibilidade de participar e/ou propor na Jornada dos Enunciados.
Khenia (TCE/TO):
O IRB havia proposto que o Comitê ficasse responsável pelas Jornadas.
Não poderíamos assumir as jornadas, mas poderíamos dar apoio e acompanhar.
Luciano (TCE/DF):
Informou que foi criado pelo IRB o Comitê de Gestão da Informação que será
responsável pelas Jornadas, de modo que a ação poderá ser retirada de nossa
atribuição, assim como o Tesauro, uma vez que é acompanhado pelo Bibliocontas o
qual passou a fazer parte do Comitê de Gestão da Informação.
Após exposição do histórico do Tesauro, pontuou que o ideal é que ele sendo
nacional, seja atribuição desse novo Comitê. Comunicou que o Tesauro Nacional já
está hospedado no IRB.
O Tribunal que quiser adotar o nacional e adaptar as informações secundárias,
poderá fazer sem alterar o núcleo duro do vocabulário.
Também foi destacada a ferramenta disponibilizada pelo IRB para envio de
comunicado aos Tribunais, Presidentes, Conselheiros de todos os Tribunais e que
poderia ser interessante para uso do CJSP.
Túlio (TCE/MG):
Pontuou sobre a força da jurisprudência na alteração da LINDB, o que reforça a
importância do trabalho voltado à jurisprudência realizado pelo Comitê.

ENCERRAMENTO

Cons. Manoel Pires (TCE/TO):
Mencionando a coesão do Comitê, lançou 02 (duas) propostas aos membros:
Solicitar aos Presidentes a indicação de um servidor de cada Tribunal para compor o
CJSP. Renovar o convite aos Tribunais que não estão integrando o Comitê. A medida
seria importante para poder cobrar de cada Tribunal as ações relacionadas às ações
deste Comitê.

Nesse aspecto, Luciano (TCE/PR) expôs a experiência do Comitê Gestor da Informação
do IRB, com a escolha dos seus componentes, inclusive com a nomeação de 03 (três)
Conselheiros.
Que as reuniões do CJSP passassem a ser trimestrais, ante os avanços alcançados com
a reunião em 04 (quatro) horas, o que não é alcançado em um ano de trabalhos. que
as reuniões sejam em Brasília, no IRB ou na ATRICON, que possuem estrutura para
receberem os membros.
Luciano (TCE/PR) observou que, caso seja decidido pelas reuniões no IRB, que seja
enviado o calendário das reuniões para o regular agendamento.
As duas proposições ficaram de ser decididas na sexta feira.
O Conselheiro acredita que o Comitê será fortalecido ao final do encontro, em vista da
presença maciça dos Tribunais.
Pontuou a necessidade de trabalhar para que os novatos se integrem às atividades do
Comitê, sendo, pois, de suma importância a questão da documentação.
Por fim, o Conselheiro reforçou a relevância da elaboração da “Carta de Goiânia”, que
ficará sob a coordenação de George.

