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Ajuda para “PESQUISA LIVRE”
OPERAÇÃO BÁSICA
CONCEITOS
OPERAÇÃO BÁSICA
Para fazer uma pesquisa livre, digite a palavra a ser pesquisada na caixa de texto
localizada ao lado da lupa e clique sobre o botão “Pesquisar” (<ENTER>).

Por exemplo, digitando a palavra “emergência” (sem aspas), teremos a seguinte tela
de resultado, na qual serão exibidas apenas as linhas que contiverem o termo
pesquisado.

A pesquisa é realizada nos campos: área, tema, subtema, título e entendimento.
A pesquisa é sempre realizada usando os exatos termos da palavra digitada. Portanto,
a grafia tem de ser correta, usando inclusive os acentos. Por exemplo, se for digitado
“erario” (sem acento), as ocorrências de “erário” (com acento) não serão exibidas.

Atenção: Nesta modalidade de pesquisa, não é possível utilizar conectivos, como: E,
OU, PROX, ADJ, etc...
Para refinar a pesquisa anterior, digite uma nova palavra (será criado um novo filtro).
Para reduzir o número de filtros, desative um ou mais deles, clicando no campo de
verificação

, ou exclua, clicando sobre o ícone

.
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Ao se clicar sobre a lupa
, localizada à esquerda da primeira coluna da tela de
resultados, abre-se a página de precedentes, onde são apresentados os excertos
(trechos) de acórdãos que amparam o entendimento ou que tratam do assunto do
título.
Também é possível fazer pesquisa por expressão. Para tanto, digite duas ou mais
palavras. Atenção: não use aspas. Por exemplo: ações de ressarcimento - o sistema
exibirá apenas as linhas que contém a expressão ações de ressarcimento. Não trará a
ocorrência das palavras isoladamente, nem aquelas em que os termos não tiverem
sido digitados de forma idêntica à pesquisada.
Quando a quantidade de linhas da tela de resultados não puder ser visualizada numa
única página, é possível acessar as demais páginas, clicando-se no navegador de
registro, localizado no canto superior e inferior esquerdo da tela.

Existem outros recursos avançados de pesquisa e exibição disponíveis no botão
“Ações”, no ícone da primeira lupa e nos títulos sublinhados das colunas do relatório
subjacente.
Lupa

Título das colunas

Botão Ações
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CONCEITOS
O conteúdo da coluna “Entendimento” é elaborado pela Diretoria de Normas e
Jurisprudência (Dijur), quando identifica precedentes convergentes que permitam
concluir haver uma linha de entendimento acerca de determinado assunto.
Quando não há precedentes suficientes para elaborar um entendimento, haverá
apenas um título e a coluna Entendimento ficará sem preenchimento.
A coluna “Entendimento” não apresenta a posição oficial do TCU. A posição oficial do
TCU acerca de determinada matéria é consubstanciada em Súmulas.
O conteúdo da coluna “Título” foi elaborado para facilitar a pesquisa por assunto. O
título é um desdobramento do Subtema.
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