Ajuda para “PÁGINA DE PRECEDENTES” - Público Interno
A Página de Precedentes apresenta os trechos de acórdãos (excertos) que dão suporte
jurisprudencial a um entendimento ou, caso este ainda não tenha sido elaborado, que
estejam vinculados ao assunto indicado no título.
A depender do estado em que se encontrar o entendimento ou de sua origem, as
informações visualizadas na Página de Precedentes diferirão. Existem três estados: 1)
entendimento [consolidado]; 2) assunto não consolidado; e 3) outros precedentes não
consolidados ou todos os precedentes do subtema.
Excertos são compostos de citações literais extraídas de acórdãos, com exceção dos
trechos entre colchetes "[ ]", que em geral indicam a contextualização do acórdão, a
seção do documento em que foi retirada a citação, a indicação de eventual omissão ou
acréscimo de comentário.
Exclusivamente nos acessos identificados ao Portal TCU, os excertos poderão ser
filtrados pelo Ministro Relator e pela convergência, ou não, do excerto ao
entendimento, admitindo-se também exibir apenas os excertos que foram
identificados como exceção explícita ao entendimento. Os filtros estão localizados no
canto superior esquerdo da Página de Precedentes

Na Página de Precedentes, os excertos são ordenados por padrão pelo grau de
aderência ao entendimento (primeiro os mais relevantes), podendo alternativamente
ser ordenados pela data da sessão, por meio da alteração da opção constante na caixa
de seleção "Ordenador Por", disponível na primeira seção da página.

Para os entendimentos consolidados, exclusivamente nos acessos identificados ao
Portal TCU, são disponibilizados dois gráficos: “Gráfico de Julgados Convergentes e
Divergentes”, que indica o número de julgados convergentes e divergentes ao
entendimento, e “Gráfico de Convergência dos Julgados ao Longo do Tempo”, que
indica a evolução do entendimento da casa ao longo do tempo.
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Exemplo de Gráfico de Julgados Convergentes e Divergentes que possui 22
excertos vinculados todos com convergência positiva máxima (5):

Exemplo de Gráfico de Convergência dos Julgados ao Longo do Tempo. Este gráfico
indica a coexistência de dois entendimentos no mesmo título.
Título retratado no gráfico abaixo: Distinção entre a emergência real e a causada
por incúria ou inércia administrativa.

Em acessos identificados ao Portal TCU, pode estar disponível “Parágrafo padrão”
relativo ao entendimento consultado, que se destina a subsidiar a redação de
relatórios. Acesse todos os entendimentos que possuem parágrafo padrão e obtenha
maiores informações na guia “PARÁGRAFO PADRÃO”.
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Todo excerto dispõe de link para acesso ao inteiro teor do acórdão, localizado no
campo Informações na indicação do Acórdão.
.
Os excertos são extraídos dos acórdãos pela Diretoria de Normas e Jurisprudência
(Dijur) e não se destinam a substituir o acórdão, nem possuem cunho oficial. Portanto,
é recomendável sempre consultar o inteiro teor dos julgados.
Na primeira Página de Precedentes são exibidos no máximo cinco excertos. Para
acessar outro grupo de excertos, use a caixa de seleção localizada no canto superior e
inferior direito da área de visualização dos excertos.
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