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Aos Presidentes dos Tribunais de Contas. 

Excelentíssimos Senhores Ministros e Conselheiros, 

 

 

O evento V JurisTCs – Jurisprudência nos Tribunais de Contas, organizado pelo 

Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência (CPSJ) do Instituto Rui Barbosa (IRB) 

e pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO), foi realizado em Palmas/TO, 

nos dias 22 e 23 de setembro de 2016. 

 

A partir da premissa segundo a qual a harmonização da jurisprudência nos Tribunais 

de Contas (TCs) constitui um dos pilares da atual gestão do IRB, o encontro teve os 

seguintes objetivos: 

 

1) Incentivar e sugerir criação de um setor específico de jurisprudência em cada um 

dos 34 TCs, para que as atividades de jurisprudência sejam exercidas por corpo técnico 

próprio e capacitado; 
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2) Consolidar a cultura do desenvolvimento e da produção de boletins/informativos 

de jurisprudência; 

 

3) Enfatizar a necessidade de desenvolvimento de sistemas informatizados de busca 

de decisões1 e de sistemas informatizados de consulta à jurisprudência2; 

 

4) Demonstrar a importância da padronização das ementas jurisprudenciais, as quais 

devem ser elaboradas pelos gabinetes dos Ministros ou dos Conselheiros; e 

 

5) Apoiar o desenvolvimento de tesauro (vocabulário de controle externo), 

padronizado com base no trabalho desenvolvido pelo grupo nacional “Bibliocontas”. 

 

Membros e servidores de 31 TCs, a seguir elencados, participaram do evento: 

 

TCE/AC TCE/AL TCE/AM TCE/AP TCE/BA TCE/CE TCDF TCE/ES 

TCE/GO TCE/MA TCE/MT TCE/MS  TCE/MG  TCE/PA  TCE/PB TCE/PE 

TCE/PR TCE/RN TCE/RR TCE/SC TCE/SP TCE/SE TCE/TO TCE/SE 

TCE/SP TCE/TO TCM/BA TCM/CE TCM/GO TCM/SP TCU  

 

Com o objetivo de aprimoramento dos serviços e dos setores de jurisprudência dos 

Tribunais de Contas brasileiros, foi realizada uma pesquisa e elaborado o seguinte 

diagnóstico acerca da estrutura orgânica, dos sistemas de tecnologia de informação e dos 

produtos existentes nos Tribunais de Contas: 

 

a) Setor específico de jurisprudência; 

 

 

                                            
1 Software que permite o acesso às decisões publicadas da Corte de Contas. 
2 Ferramenta de mapeamento e de sistematização da jurisprudência, em que o usuário pode buscar 
entendimentos do Tribunal de Contas acerca de determinados temas ou a partir de referências legais e 
enunciados de súmula. 
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  b) Sistema de acompanhamento processual3; 

 

 

  c) Boletim/Informativo de jurisprudência; 

 

  d) Sistema de busca de decisões; 

 

  e) Sistema de consulta à jurisprudência; 

 

  f) Tesauro ou Vocabulário controlado; e 

 

  g) Normatização acerca da padronização de ementas jurisprudenciais; 

 

 

 

                                            
3 Ferramenta eletrônica que permite o acesso a dados do processo a partir do número ou do nome do 
jurisdicionado. 
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O V JurisTCs contou com diversas palestras e apresentações, dentre as quais 

destacamos: 

 

- Lançamento do portal www.juristcs.com.br, por meio do qual se pretende divulgar 

os produtos de jurisprudência criados pelos TCs e consistir em importante instrumento de 

pesquisa jurisprudencial das Cortes de Contas; 

- Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Processualística, 

Súmula e Jurisprudência (CPSJ) do IRB; 

- Exposição das atividades de jurisprudência desenvolvidas no TCU, TCE/CE, 

TCE/MG, TCE/MS, TCE/SC, TCE/TO e TCM/BA; 

- Explicação do “Tesauro de Contas Nacional - TCN”, desenvolvido pelo TC/DF e 

pelo TCU, disponível para consulta no site do IRB; 

- Explanação sobre a estrutura, os desafios e as perspectivas do setor de 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 

- Palestra sobre ementas jurisprudenciais; e 

- Palestra sobre “O novo CPC e o seu impacto nos Tribunais de Contas”. 

 

Ultimadas as discussões, foram deliberadas pelos integrantes do Comitê de 

Processualística, Súmula e Jurisprudência (CPSJ) – IRB as PROPOSIÇÕES seguintes, em 

que se sugere que os TCs devem: 

 

I) Envidar esforços para inserir em sua estrutura organizacional um setor específico 

de jurisprudência, com corpo técnico próprio e capacitado; 

II) Produzir boletins/informativos de jurisprudência periódicos, com o fim de difundir 

o pensamento jurídico da Corte; 

III) Desenvolver sistemas informatizados de busca de decisões4; 

IV) Desenvolver sistemas informatizados de consulta à jurisprudência5; 

V) Elaborar normas e respectiva implementação da padronização das ementas 

jurisprudenciais, atividade esta de incumbência dos gabinetes dos Ministros ou dos 

Conselheiros; 

                                            
4 Software que permite o acesso às decisões publicadas da Corte de Contas. 
5 Ferramenta de mapeamento e de sistematização da jurisprudência, em que o usuário pode buscar 
entendimentos do Tribunal de Contas acerca de determinados temas ou a partir de referências legais e 
enunciados de súmula. 

http://www.juristcs.com.br/
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VI) Utilizar o Tesauro de Contas Nacional – TCN6 para subsidiar a indexação das 

decisões nos sistemas informatizados dos Tribunais de Contas; e 

VII) Colaborar com a realização do diagnóstico de processualística nos TCs referente 

às decisões com caráter normativo ou vinculativas (consultas, prejulgados, uniformização 

de jurisprudência e enunciados de súmulas), conforme modelo a ser encaminhado. 

 

Por fim, importante ressaltar a convicção e o entusiasmo pela certeza de que serão 

oferecidas as condições necessárias para a implantação de atividades que se norteiem 

pelas proposições aqui referenciadas, em trabalho permanente e qualitativo, tendo em 

vista a crescente relevância da sistematização da jurisprudência no âmbito dos Tribunais 

de Contas. 

 

Conselheiro Waldir Júlio Teis 

TCE/MT 

Presidente do Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência do IRB 

 

Alessandro Prazeres Macedo 

TCM/BA 

 

André Isidio Martins 

TCE/PR 

 

Camilo Flávio Santos Fonseca 

TCE/MG 

 

Christianne Maura Carneiro Leão 

TCE/PE 

 

George Brasil Paschoal Pitsica 

TCE/SC 

 

Giovana Benevides Sales de Araújo 

TCE/PR 

 

Guilherme Barbosa Netto 

TCU 

 

Khenia Rúbia Franco Nunes 

TCE/TO 

 

                                            
6 Sugere-se a utilização do Sistema de Gestão de Vocabulários Controlados TEMATRES nos TC's como 
forma de padronização na Gestão dos dados, software livre e já utilizado no Tesauro de Contas Nacional – 
TCN, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://irbcontas.org.br/portalnacional/  
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Natel Laudo da Silva 

TCE/MT 

 

Raimundo Lustosa de Melo Filho 

TC/DF 

 

Rodrigo Vilas Boas 

TC/DF 

 

Sérgio Ricardo de Mendonça Salustiano 

TCU 


