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Processuais
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Identificação do Relatório: 

Servidor: Karina d’Alva Câmera

Departamento: GERIN

Evento: VIII Encontro dos Tribunais de Contas

Destino: Rio de Janeiro

Período da Viagem: 18/11 a 20/11

Objetivos da viagem:
Participar da Reunião do Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo do 
IRB.

1.0 Cronograma de viagem

Data Local Atividade

15/11/2022 Salvador Partida para Rio de Janeiro

16/11/2022 Rio de Janeiro Primeiro dia do Congresso – Reunião do Comitê de 
Jurisprudência - CJSP

17/11/2022 Rio de Janeiro Segundo dia do congresso 

18/07/2010 Rio de Janeiro Terceiro dia do congresso

2.0 Descrição

A Reunião do Comitê Técnico de Jurisprudência, Súmula e Processo do IRB foi realizada no
dia 16 de novembro de 2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, integrando a programação do
VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas.
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Sob a liderança do Conselheiro Manoel Pires, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins, foram debatidos os objetivos e as atividades do Planejamento Estratégico do CJSP
para 2023.
Foi deliberado a formação de grupos de trabalho específicos para tratar dos seguintes temas:

 Sistema de Informática e Informação;
 Eventos, Capacitação e Pessoal;
 Interdisciplinaridade e Integração com outros TC’s e Comitês (Boas Práticas);
 Boletins Informativos e Legislação Comentada;
 Diagnóstico, Estrutura de Setor de Jurisprudência e atualização da página do Comitê

no site do IRB;
 Harmonização dos temas de controle externo.

A composição dos grupos serão de acordo com o interesse e predisposição dos membros do
comitê.
Discutiu-se a importância da divulgação dos estudos e projetos realizados pelo CJSP com os
demais grupos técnicos com o intuito de evitar temas afins.
Outro  ponto  relevante  foi  a  necessidade  de  estudos  e  projetos  que  versem  sobre  a
uniformização de normas gerais dentro dos TC’s.
Foi informado que o Tribunal de Contas da União – TCU junto com o Tribunal de Contas do
Distrito  Federal  –  TCDF concluíram a  elaboração  do  Tesauro  de  Contas  Nacional  –  TCN,
ferramenta  de  controle  de  termos  linguísticos  da  área  de  controle  externo,  criado  para
auxiliar  os  tribunais  de  contas  em  seus  processos  de  organização  e  recuperação  de
informações jurisprudenciais.
A  reunião  foi  encerrada  com  a  informação  sobre  o  JURISTC,   evento  realizado
periodicamente em que se realizam trocas de boas práticas e apresentação de melhorias nas
áreas de jurisprudência e processualística, que é coordenado pelo CJSP, e esteve suspenso
por causa do período pandêmico, que deverá ter a sua próxima edição em 2023 e ficou aberta
aos TC’s a proposta para sediar o referido evento.

Quanto a programação do congresso destaco a palestra da neurocientista Carla Tieppo que
nos chamou atenção para a necessidade de um olhar mais atento as questões emocionais dos
servidores pois impactam diretamente na sua produtividade.

Relevante palestra do Ministro Luiz Fux que valorizou a atuação dos Tribunais de Contas como
instituição  que  tem  contribuído  para  os  avanços  na  defesa  da  democracia  enfatizando  a
importância da sua ação pedagógica. Além de ter destacado o avanço dos TC’s na busca de uma
jurisprudência  sólida  e  sistematizada  garantindo  segurança  jurídica  e  uniformização  de
entendimento entre todos os Tribunais.

“hodiernamente,  a  jurisprudência  assumiu  um  papel
importantíssimo  de  gestão  processual  no  combate  à
morosidade  da  justiça,  mercê  de  através  da
uniformização  das  decisões  lograr  o  Judiciário  tornar
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efetivo  o  princípio  da  igualdade  perante  a  lei”. (Luiz
Fux)

3.0 Conclusão

A participação no evento foi muito proveitosa pois, além de conhecer trabalhos desenvolvidos
por outros colegas e escutar pessoas com propriedades em assuntos relevantes para o nosso
labor, estas ocasiões proporcionam grandes oportunidades de intercâmbio de informações de
interesse comum e um aprofundamento das relações com os colegas.
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